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(గ a 

1910-వ సంవత్సరమున నీకళాపూర్గోదయము మొదటికూర్చును బృకటిం 

చుచు ఆం థ్రాంగ్లభా పొవిశాగదులగు మ-రా-రా- శ్రీ, కట్టమంచి రామలింగా 

"రెడ్డి, ఎమ్ ఏ,. గారివిమర్శనమును బాళకులకు శీ ఫఘుకాలములో నందంజేయుదు 

మని ప్రశటించియుంటిమి శ్రీ రెడ్డిగారు విమర్శనము వ్రాయుటకుం బ్రారంభింపం 

స ~ నః ఇ గనే వారు శ్రీమైసూరు శ్రీయువ గ జులుంగారితో ఇంగ్లాండునకు వెళ్లుట తటస్టించి 

నది అట్లు వెళల్లినను వారు సంచారమునందుం గూడ నీవనివై శృద్ధవహించియే 

యుండిరి. కొంతకాలమున కిది గొప్పగ్రంథ మయ్యెను దీనిని గ్ర ంథముతో 

ముద్రించుటకన్నం బ్ర తేక గృంథముగః బ్ర కటించుటయే మంచి దని నేను హెచ్చ 

రింపంగా వారు కవిత్వత_త్స్వవిచార మను వేరుతో దానిని బ్రకటించిరి, దీనివీఠికలో 

నీయుదంతము నంతయు వారే వ్రాసియున్నారు. ఈకళాపూర్లోదయమును గుజిం 
చియే కాక శ్రీవింగళి జూరనార్య కృతము లగు నితరగృంథములను గుజించియు 

విపులముగ విమర్శించి యున్నారు. ఈరెండవకహూర్పున కుద్యమించుచు వారికి 

ప్రాయంగా నివుడు వారు కొన్ని మార్పులతో నిందుతోం. బ్రకటించిన వీఠికను దయ 

చేసిరి. బాల్యమునుండి శ్రీ, రెడ్డిగారు వింగళ సూరనార్యకృత గ ౦ంథముల ఇంతో 

యాస క్రితోం జదును చుండువారు గావున వారిచేతనే వీకిక వ్రాయించి ప్రకటింప 

వలయు ననుకోరిక గలిగి సఫల మైనందు శెంతయు సంతసించుచున్నా రము, 
ఈ గ్రంథమును బ్రభారమునకుం చెచ్చుటయందు సహాయపడిన శ్రీ శ్రీ శ్రీ 

టీ UY 
వీఠాపురము వమవాో రాజులు గారికిని, వీఠికను వ్రాసీపంపీన శ్రీకట్టమంచి రామలింగా 

గాడి గారికిని గృతేజ్ఞులము., 
డే కు 

కండయాశ్చేట, | 

ఇన్స పురి ఇట్లు, ప్న లిం. 
95.15.1917, || వావిళ్ల రామస్వామిళా స్తులు అండ్ సన్స్ 





ఈ కథాపూర్లోదయ మనుకల్పితప్రృుబంధమును సహృదయహృదయాను 

రంజకముగా నపూర్వకథాకథనవై చి తీ ధుర్యంబుగా శృంగా రాదిరసములను ద త్త 

దుచితభంగిని బొందువజచి మంచిశై లిని రచించి తనపాండిత్యమును బుద్ధిచాతు 

రిని లోకుల కత్యాశ్చర్యం బగునట్లుగా వెల్లడిచేసిన మనోనుభాన్రండు పింగళి 

సూరన యను మవోకవి ఈతండు రచించినగంథములలో నెల్ల నిదియే ముఖ్య 

మెనది. 

ఈకవి కృష్ణ దేవ రాయలయాస్థానములోని కవీళ్వరులలో నొకం డని కొంద 

అందురు గాని యది సరి గాదు, ఈయన నంద్యాల సంస్థానాధిపతియైన కృష 

రాజునాస్థానములో నున్న వా డని గ్రంథమే చాటు చున్న ది కృష్ష దేవరాయలు 

1580-వ సంవత్సరమున మృతినొం దె ననియు, నం ద్యాలకృషప్త రాజునకు 1560 

ప్రాంతముల నీ గ్రంథము కృతి యీంబడి యుండె ననియు మ=రా- శ్రీ, కందుకూరి 

వీరేశలింగను షంతులవారి యాంధ్ర కవులచరిత్ర నుడువు చున్నది, 

తెలుంగుప్ర బంధములలోం బ్రాముఖ్యతను గన్న యీప్రబంధమును ము దీ 

వీంపవలయు నని మేము చాలదినములనుండి కృత పృయత్నుల మయ్యును నితర 

గ్రృంథములం గొన్నింటిని ము గ్రింపించి పిమ్మట దీని ముద్రింపింత మనుకొనుచుండ( 

గా నింతట శ్రీమత్చిఠాపుకసంస్థానప్రభువు లగు శ్రీ రాజూ న్రీరావు వేంకటకుమార 

మహీపతి సూర్యారావు బహదరువా రీగంథము బ్రణకుం దగినధనసహాయ మొనర్చి 

మా శెంతీయు. బ్రో త్సాహము గలిగించినందున నిప్పటేికి దీనిని వీలగునంతవజకు 

సవరించి ముడ్రి ంవించిలిమి నుద్ర, ణావస్థలోం దటస్థించినలో పము 'లెవ్వియైన 

నున్న చో మన్నింపవలయు నని చదువరులం బ్రార్థించుచు మమ్మింకను నుద్దంథముల 
ముద్రించుచుండుటకై ప్రోత్సాహము కలిగించు చుందుగు గాక యని శ్రి వారికి 

గృతజ్ఞ తాసూచకముగా ననేకధన్య వాదములం జేయు చున్నారము. 

ఈ గ్రంథము వై శ్రీమెనూరమహాళాజూ వారి కాలేజీలో హిస్ట్ర రీస్రాఫెస రగు 

మ+ రా-రా- శ్ర, కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి , ఎమ్. వ, గారు వ్రొాసీనవిఫుల మగు 

వీమర్శనము కొలందిదినములలో నే ము ద్రించి కళావ్రూర్లోదయ పాఠకమహోళశయుల 

కందింతుము., 

1910 sot జూకెం ఇట్లు, 

చెన్న పురి. | వావిళ్ల, రామస్వామిళా స్ర్రులు అండ్ సన్ సో 





కళాపూర్షోదయము రచించినమవోకివి పింగలినూరన్న. ఇతండు శ్రీకృవ్వ 
జేవరాయలకాలమునకుం దరువ"తివాండు; ప్రాయళః "రామ రాజభూవషణక వి కిం 
బూర్వుండు; ముజశీయు నింగ్లాండుదేశములలోనికవులలో నగ గణం డైన 
చేక్సొపియరునకు నితడు సమకాలికుం డై యునికియు సుసాధ్య మే, 

ఆకాలమున నాం థ్ర దేశమునం బ్రైబలముగా నుండినకవితారీతి ప్రబంధ 

రచన పృబంధక వులకు మధ్యకవు లనియు.: జేరు గలదు 

పింగళినూరనార్యుండు మధ్యక వులకుం జేరినవా(డు గావునం బ్రాచీనగృంథ 

ములను, ముఖ్యముగా భారతమును, బవుశొద్దతోను భక్తితోను బశించి 
యుండును ఇందుల కమ్మెహీంతివోసములోనిగుంభనల జ్ఞ ప్తి కి దే జాలినంత సాదృ్భ 
శకము గల రచనల దాం చేసియుంట యొక సాక్ష్యము చూడుడు? 

కణాష శ మవర్ల నావసరమున నాదిపరములోని:.. 

నీ, “కళ వణసుఖంబు గా సామగానంబులు చదివెడుశుకిములచదువు దగిలి 

కదలక విను చుండుకరులును గరికర శీతల చ్బాయం దచీక శాంబు 

కణములచల్ల నిగా డఊ్వాసవడి వానిం జెంది సుఖం బున్న నీంహములును 

భూసురవ్రవరులు భూతబలుల్ దెచ్చి పెట్టునీ వా రాన్న వీండతతులు 

తె గడి భతీంవ నొక్కటం గలసియాడు, చున్న యెలుకలుంబిల్లులు నొండుసహాజ 

వె రివర్లంబులయు సహా వాస మపుడ్కుమూాచి మునిళ కి. కెంతయు(బో దషమంది ” c_ oD మ ట్టి 

అనుపద్యమును జూచి మణికింధరునితపోవనమును వర్తించు చు బింగలి 

సూరన్న వైరీతి ననుకరింపంజూచియు యమకమునశై స్వారస్యముం జెడంనొట్టు 
కొొన్నా (డు 

నీ “ఆవులు నాశ గన్న రమోడ్చుపులులును బులులచన్హుడువంగం బోవు లేళ్లు 
లేళ్ళ చల్లాట రంజి'ల్లెడుహరులును హారులుగోళ్లను గోయనలరుకరులు 
కరులకటాళివై ఖరి నాడుపాములు పాముల బాలించుబ భ్రుతతులు 

బభ్రుతతుల ప్రక్క బాయని యెలుకలు నెలుకలం బెంచువిల్లులును గలిగి...” 
ఆనాయినాడాానా టం. సనాతన లలన జనా సు ద ద దం ద తా 

ష్ నాకవిత్వత త్త్వవిచారమున౦ందలి ముఖ్య్యాంశ ములం మాక మిం బెత్సంబడినవి. వి స్పరముగా 

నందు జూడందగును, 



VI 

భీప్తాటోపమును వర్షించు చున్న భారతములోని కొన్ని వచనముల ననుసరించి 
కళాపూర్ణోదయములో నష్టమాళ్వాసమునందలి “ఇ క్రెజంగున నప్బార్థి వో _తృముం 

డు” ఇత్యాదిదీర్భవచనములు వ్రాయంబడియున్నట్లు దోంచెడిని మజియు “సూర 

నార్యుండు కొన్నియెడల నన్నెచోడుని ననుక్రమించి యున్నాలొోడని శ్రీమానవల్లి. 
రామకృప్వక వి గారు వాసీయున్నారు; కాని, సందర్భము లభిన్న ములుగ నుండు 

చోట్ల భాషయు( గొంతసాదృశ్య్యముం దాల్చుట యషపృకృతముగాదు కావున 

బోలికలంబట్టి చార్భము నొడికట్టుట తగటు 

ఇట్లు మనసూరన యుత్కృమ్షు లైన గ ంథక_ర్హలజాడల నెజింగిన వాండయ్యు. 

గొంతవజకు నంత మంచివి కానిమార్రముల నవలంబించి యున్నాడు దీనికి గార 

ణము సమకాలికుల మెప్పింపం జూచుట, మజియు మనకివి మిగుల బీదవాండు 
గాంబోలు. కుటుంబరత్ష,ణార్ధ ము ద్ర, వ్యార్ధనశై యత్నించుట దోషము కాదుగ దా! 

ఆకాలమున నిష్పటియట్లు ప్రజలు పు_స్తకములు గొనుటచే నాదాయను గడించి 

జీవింపం జూచుటకు వీలు కోద్ధముగ "లేమించేనీ యతడు రాజుల నాశ్ర యింపవల 

సిన విధికి లొంగినవా. శ స ఇంక నా రాజుల యిస్టానుసారము వ్రాయక యెమి 

చేయును? పరిపాలన కార్యమునం దగిలి కాలము గడుపు రాజులు స్వబుద్ధితో విమ 

ర్మింపం జాలినంతపండితు లగుట యరిది గావున నట్టివా రాచారముంబట్టి గుణ 

దోషనిర్దయము6 జేయుట నైజము సూరనకాలమునం హంస వచ్చిన 
కవితారీతి స నృబంధరచన కావ్రనం దానును బ్రబంధధోరణినే వాయవలసీన వాం 

డయ. ననన భావగంభీిరుండును వి వేకవంతుండు నగుటంబట్ట పూ_ర్హిగ బ్ర బంధ 

కూవంబునం బడ లేదు రొజులయిష్టమునకు. దనయిస్ట్రమునకును నడుమ నిలిచి కవి 

తాస్వర్లమున ది ది శేంకుస్టితిం చాల్పియున్నాండు తనకు శ రణ్యు లైన వభువుల 

చి త్పవృత్సి ననుసరిం చు వా? డనుటకుం గళ పూర్తోదయనునుండియే యొక 

యుదాహరణముం జూవవచ్చును చూడుడు. కృతికర్త శై వుడు. ఇందు కితండు 

జారవుత్రాదిబాధ 'లేనియావన కాలములో వ్రాసిన దని యూహింపందగిన రాఘవ 

పొండవీయమున నితనిని చినవెంకటార్రి “లలాశేతణ భ_క్తిశిలి యని సంబో 
ధించుటయేసాతీ కశ కళాపవూర్లోదయ భ ర్త లైన నంద్యాలవారన్ననో వై ఫ్టవము 
కొంత ముదిరినమహానీయులు. అందును కృతిపతి యగుక్చిష్తమహీపాలుండు వైప్వవ 
మతేశీలుండు. తిరుమల తా తార్యవంనీయు. డగు శ్రీనివాసగురువు శిష్యుండు, కావ 

టంబట్టియే రాఘవపాండవీయ ప్రభావతీ వృద్యుమ్న ములలో శివస్తుతిత్ 0 స. 
రంభముం చేసినభ కుడు కళాపూర్జోదమమున విష ప్లువ్రునకు నగ్రార్చనం జేసి 

తుదకు వైస్లవమత ప ప్రథానతే _ర్హే మును బోధించు అ; 
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వేం బ్ర, బంధమును ముగించెను ! పాపను! దారి ద్ర వ్టిముచేం గుందింవంబడని వాం 

'జెవండు ? ఇట్లు యావనమున స్వాతంత్ర, ని మవలంబించియున్న ను మధ్య కాలమున 

జారపుత్రాదిపోషణనమునకు వీలు లేక చాలాకాలము పారతం త్య పృవృత్తుండై. 

9 యా టో అ వ యుండివినికినవాం డౌటం గాంబోలు వార్థకమునందు ప్రభావతీ ఫ్ర ద్య్యుమ్న మునందు 

2 3 . స్వాతం త్ర స్టిమవలంబించుటయ కాదు? గంఫీరముగ నిట్లు వా క్రుచ్చుటయు Arne 

మ “జనము ల్లెచ్చంగ ము నృచించితి నుదంచదై ఏఖరింగారుడం 

బును శ్రీ రాఘవ సాండవీయము గళాపూర్లోదయంబుళా మజి౯ా 
దెను(గుంగబ్బము లన్ని యేనియును మత్చిత్రాదివంశాఖివ 
ర్భన లేమిం బరితుష్టి నా కవి యొనర్చం జాల వత్యంతము౯ 

ఈపద్యముం జదువునపుడు కవి యాదిని బడినపాట్లకు దుగఖమును, తుదకు 

నిరంకుశ క్రి డకుం బొచ్చె గదా యని సంతసమును చొందక మానము ఈగ ర 

ముహినుచే నితడు సర్వజన క్టాఘనీయుండు 

కళా పూర్జోదయ మాం్థ్రంబున నద్వితీయ మైనగ,ంథము భారత మను 

చరిత్రైది గృంథములవ లెం బరివర్తనముగాని ప్రాచీనక శామూలకము కాని కాదు; 
మణీ కవియొక్క_ స్వసృష్టి వ్రృబంధకవు లెవరియందును గనంబడని ప్రతిభయు, 

భావనాళ క్తి యు, సందక్భశుస్థియు, పాత్రోచితవద్యరచనయు నిందు సుప్రసిద్ధములు 

ఐనను కాలదోషము తవ్చిందుకొనరాని దగుటచే ప్రబంధకవులయందలి స్థలి 

తము లిందును చెక్కులు గలవు; కాని దోషముల కన్న గుణము లెన్ని యో 

మడుంగు లెక్కువ సూరన రచించిన గంథములలో నెల్ల నిది యు_త్హేమో_తేమము 

ఐనను రాఘవపాండవీయమును బ్రశంనించినంత సూరన దీనిని బ్ర శంసింపక పోవు 

టచే కళాపూర్లోదయముకన్న రాఘవపాండవీయమే ప్రశ _స్త మని తలంచె నేమో 

యని సం చేపాంవవలసీ యున్నది కాని రాఘవపాండవీ యరచనానంత రము శేష 

నంతగా వాడక చాలించుటం జూడ దానియం దితనికి శ క్రి యున్నంత ర క్లి లేదని 
మన మూాహీంచుట యుక్తము 

ఈ కావ్యనుయొక్క_ గుణదోవములు రెంటికి నాస్పదమైనది సూరనా 

ర్యుండు ప్రారంభ మునం చేసికొన్న ప్రతిజ్ఞ య. చూడుండు. “సకలలత్షణలథతీ.తం చై న 

మవహోప్రబంధఇబు కీ రికారణం బని” తలంచి “*ఆవూర్వక థాసంవిథానవై చి దిత్రీ 

మహానీయంబును శృంగారరసప్రాయంబును బుణ్భవ స్తువర్గనాకర్తనంబును నగు 

కళాపూర్లోదయం బనుమవో కావ్యంబు” రచింప గడంగెను క వియొక్క-యుద్దే 

శమే యీగ్రంథ మిన్నిలకుణములు గల్లి యుండవలెనని. కవి తనయభిమతేము 
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నిజ వేర్చళొన్నాండు గాని, యిట్లు పంతము. బట్టి వ్రాసినందున నిష్కుళంక మైన 

కృతి యేర్చడినదా యనుట సందేహము. కథయు బ్రకృతియందలివస్తు వులవ లె 

దనంతం దనయందలిస త్త (ముంబట్టి పుట్టి సెరుగుగుణము గలది. చానిని సాజముగ. 

'బెరుంగనిచ్చి యప్పుడప్పుడు సవరించుచు సంస్కరించుచు దోహదము చేయుచు 

వచ్చిన మేలా? మొదటినుండియే యీయీరసములు తప్పక యీ6గలదానిని 

గల్పించెద నని సంకల్పించుకొని పిమ్దుట చానియుత్స త్రి. చేయం జూచుట మేలా? 

యోచింపు(డు! 

సూరనార్యున కీయుద్యమము చే. గలిగిన మేలు.గీడు 'లెవ్వియనః ఆవఫవూర్యు 

కథాసంవిధానముం బూనుట చే నుపజ్ఞ కును భావనాశ _క్లికిని మంచివ్ర, వెళము దొరకి 

నది. కళావూరోదయము సామాన్య ప్రబంధములకన్న నెక్కువ రసవంతముగా 

నుండుట కిది యొక కౌరణము మజీ భారత మంత సరసము గాని దగుటకు మూ 

లమే దనగ్యాసర్వలత్షణములును బలా త్మా_రమున వై న దెచ్చి రాసి వేయవలయు 

నని సందేశముం శేసికొన్న వాం డగుటచేం గథను సహజముగం బక్వతకు రానియ్యక 
యచ్చటచ్చట నూదర వేసి యుండుట. అయిన నొక్కి, వ్ర బంధములలోం గథ 

కంటికి గాన రానంతకృళ త్వము6 జెంది యుండును. ఈలోవమును చాలమట్టుకుం 

బూరించి ఈ కావ్యములోని కథను సృష్టికి డెచ్చినతం త ములలో “సకలల కుణసం 

పన్ని తాసమయము ప్రముఖము పృ బంధములలో శృంగార మనబడునాక రసము 

తప్ప తక్కినరసములు సామాన్య నముగమృగర్ణిములు మనసూరనకవి కళావూ ర్జ్టోదయ 

నున నన్ని రసములకును స్థాన మేర్చటు చుకోరికగలవా: డగుటచే వాని కన్నింటికిని 
చోటు దొరకునంతవిశాల మగు కథను గల్పింపవలసినవాః డయ్యె కావున నిందు 

కథ తుచ్చము గాదు; మతీ మిక్కిలవృబలము అయిన నొకదురదృష్టము ఒకేకథలో 

నన్ని రసములు నిముడ్పవలయు నన్న నాకథను తాలుమాటుగ నీడ్వనిది గాదు. 

అనంగా అసంగతము లైనయంగములం దెచ్చి పెస్టి సారస్యము నక్క_-డక్క_డం జెడం 

గొట్టి కథకు వికారము గల్పించినాం డని నామనవి. అయినను ఈసంకల్పము 

లేకున్న గళావ్లూర్జోదయము వబంధములలోం జేరిన గంధము గా నుండి యుండు 

నేమో. కావున నాదున్షతికిం దవ్చీంచినమంత్రము నింద్యమన రాదు 

కల్పనాసామర్థ్య మికవికింబ లె నాంధ్రులలో మ తెవ్యరికిం గానము తిక్క_నా 

దుల కుండ వచ్చునేమో ! సూరనయందు ప్రబంధకవులకుం గలవర్లనాళ క్రితోడ 
ఛారికి లేనికథాకల్సనాశ క్రియు, వివిధము లె నసందర్భములను సంథానమునకుం 
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జెచ్చుప్రతిభయు, సహవాసముల్కుముజీయు భావనాళ్ క్రికిం దోడు భాహాళ_క్రియు 
నీతనికిం గలదు. కవితాస్వరూపమును ప్రభావమును వర్ష్శించుచు వ్రాసిన యీ 

పద్య మిందునకు నిదర్శనము. 

లయవిభాతిట 

“చలువ గలవెన్నెలలచెలునునకు సౌరభము 

గలిగినను సౌరభము చలువయు! దలిర్బం 

బొలు వెసంగుకవ్వ్చురవుంబలుకులకుం గోమలత 

నెలకొనిన సౌరభము జలువవసయుం గో 

నులతయును గలిగి జనముల మిగుల బెం వెసంగు 

మలయవవనంపుగొదమలకు మధు రతం 

బలవడిననీడు మణీ కల దనంగ వచ్చు గడు 

వెలయ గల యీసుకవివలుకులకు నెంచన్ ” 

(ఆ. ౧ ప ౧౮౬) 

భావము శై లిని మించినదా, శై లి భావమును మించినదా యని వెజంగొన 

రించున గ్గ గణ్యపద్య్యములలో నిది యొకటి! మజణీయు నూరన్మ తనసవముకాలికుం 

జైనపే.క్ స్పియరువ లె, నందందు శైలిం గూర్చినవిచారములను తనకును కధకును 

భంగము రానిమాడ్కి-6 బాత్రములచాటునం జేసి యున్నాండు బయటం బడకయ 

తనకృతిని దానే విమర్శించి యున్నాండనుట దృష్టాంతము మణికంధరుండు చేనిన 

దండక రూప ముగు కృష్ణ సవముంగూర్చి కలభాషిణే పృశ్ంసీంచిన తెజింగు ___ 

సీ, పౌసంగ ముక్తౌపుసరుల్ పోహళించినలీల. దమలోన దొరయుళబ్దములం గూర్చి 
యర్థంబు వాచ్యలత్యృవ్యంగ్య భేదంబు "లెటీంగి నిర్జోషత నెసంగం జేని 

రసభావములకు నర్హృంబుగ వై దర్శి మొద లై నరీతు లిముగ నమర్చి 

రీతుల కుచితంబు లై తనరా రెడు ప్రాణంబు లిమ్లు గాం బాదుకొల్పి 

తే, యనురనుపమాదులును యమకాదులునగు నట్టియర్థశబ్దాలం క్రియలు ఘటించి 
కవిత జెప్పంగ నేర్చసత్క వివరునక్సు వాంఛి తార్థంబు లొసంగనివారు గల 5? 

(ఆ ౧.వ ౧౮౫) 

వుభావతీవ్రద్యుమ్న మునందు ఇట్టి దొకటి గలదు; కాని కథలో నీవద్య 

మున కున్నంత కలయిక దానికి లేదు. ఇం ద్రుండు శుచివు ఖని గొనియాడుచు 

నాడినపద్యము -_-- 

నీ “శబ్దసంస్కార మెచ్చటను జాఆంగ నీక పదమె శ్రి, యస్టసంపద లం బొనలం 

దలంవెల్ల నక్లిష్టతను బ్రదీవితముగాం బునరు_క్రిడోషంబుపాంతం బోక 

ళా 
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వ రి యాచరించుచును శాఖాచం క్రమ క్రియ గడవం జనక 
వ్రకృతార్థభావంబు పాదుకో నదుకుచు నుపవ త్సి యెందు నత్య్యూర్చి తముగ 

తే నొకటం బూర్యో తృరవిరోధ "మొందకుండం 

ద_త్తదవయవ వాక్య తాత్పర్య భేద 

ములు మహావాక్య తాత్పర్య్యమునకు నొనరం 

బలుక 'నేర్చుట బవాుతపగణిఫలము గాడె ?” 

(వృథా. ఆ 2 వరి 

ఈ రెండువద్యములం బోల్చి చూచితిమేని, "రెండవపద్యము రచించులోసల 

కవి కొంతమట్లుకు శే తెలం గార్చినయభి ప్రాయము మార్చినాండనియు చెప్పుట కవ 

శాశముయ్యెడి కళా వూర్ణోదయపద్యమురబట్టి చూచిన గవి యర్తాలంకారములు 

మాత్రమే కాక శబ్దాలం కారములును అవశ్యానుస్టేయములని భావించినట్లు గానం 

పడక. రెండవపద్యములో నేయలం కారములను ఛ్యానింప లేదు. భావములు, 

అర్థములు, అవయవసంయోగము మొదలగుతలంపులతోం జేరినలత్షణముల మోద 

నా మగు దృష్టిని నిలుపుట యు త్రమమని యెంచె నేమో ! కావుననే 
ప్రభావతీ వ్ర పృద్యుమ్న మున జిత్రకవిత్వ మించుమించు శూన్యము కళా పూర్థోదయ 

మున గొంత యధిక మే ప్రభావతీ పృట్యుమ్నము గచనావిషయమునం గళావూర్లో 
దయమున కన్న మిన్న కాని బహుశః కవి వయసు ముదిరినవా( జై నందున రాగములు 
కృళించెం గాంబోలు ! భావనాళ_క్రి కొజవడినది. కళా పూర్ణోదయమునందుం గల 

నూతనకల్చ్పన లిందు లేవు. విమయముం బట్ట చూచినం నళావూర్లోదయము సాటి 

లేనిది కాని శైలి ప్రబంధసంబంధి శీషను, అంత్య ప్రాసము, యమకము, 
భాపహాద్వయానులోనువిలోమ శ్లేషచి తృములు మొదలగునవి కి భా పూర్ణోోద యమున 
దజుచు పృయోగింపంబడినవి రగడలు దండకములును శేకపో లేదు. 

కథను వివరిం చుపద్ధతులు "రెండు: విషయముల జరిగినట్ట కాల కృమానుసార 

ముగా జెప్పుట కాల క్రమమును వదలి సరసమగు నేసందర్శమున నైనం బ్రారం 

భంచి పిదప వెనుక ముందుగా కథను బెంచి వూరి చేయుటయు మొదటిది కాల 

రృమమనియు, రెండవది కార్య కారణక్ర్రమ మనియు. 'బేర్కొనం బడవచ్చును. 

వస్తుత త్త (వరిశీలకశా స్త స్ర్రములలో: గాలక్రమమునకుం బ్ర ట్రసిద్ధి యెక్కువ. కావ్యము 

లందు రసము వ్ర భా గాన మొ Boe గాల క్రమమును విసర్జించిన 

బాగు కార్య కారణ కృమముగం గథను వర్థిలం జేసిన వా రాం ధకవులలో నాకు 

'చెలీసి సూరన్న తప్ప నిం కెవరును లేరు, కమార్షసం చారమునకు "మొదలీడిన వాం 
డితంజే యేమో! స్వతం త్ర ముగ నవీనభంగుల రచించుట మవోకనియొక్క.- 
ప్రతిభకు ఫలమునుసా శీయును. 
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కోల కృమముంబట్టి చూచిన నీ కథకు నాదిమఖాగము పంచమాళారసము 
లోని సరస్వతీచతుర్షుఖుల లిలాశేళి. అనంగా సామాన్యకవులు వ్రానియుండినం బంచ 
మాశాషసము వ్రథనూశ్వాసమై యుండును. చూచితిరా! ఈ కవియొక్క_ కూర్చు 

లోం గథాస్రారంభ మునకుం గావ్య ప్రారంభ మునకు నెంతదవో్యో ! ఇట్లు దూరస్థము 

లయ్యు సఫ్లీక చెదరకి జిగిబిగిగా నున్నందున నియ్యవి గాథాగ్లేషనుం గాంచియు 

న్నవి కథ పూర్తిగా చెలియుటకు నై దాశ్వాసములు చదివి తీజివలయు. ఇక గథ 

వెలుంగు కుత నాలమన్న నర భమా శాసనములో నే యంకురితేను! కం 
జలియై కలభాషిణి నారదునితో దావిన్న ప కారంబు నీరీతి విన్నవించు చున్నది 
ర 6 ణు 
స). 9466 966 శ్ 66 966 6686 

ఏను వృథాభ్రాంతి నింత నంతను దాని వెంబడి జని పల్కు. వింటి నొకటి 

వినుండది య శ్లేశతనయు(డోయబల! యిన్నారదుమాటలు నడుమ వేణి 
తే, పొడ మె నేమయ్యోోనలక ళా పూర్ణుసుద్దిక డమ'చెన్చమన్న రంభ యప్పుడ తెలువనె 

నీకు మణీ చెప్పరా కుంట నీ కథయును నీకు నాతోడుసు మ్లుబ్బ నీకుమనియె.” 
| (కళా, ఆ.౧. ప ౮౬ 

ఇదియే కళాపూర్ణునిం గూర్చినతొ'లుతటి వస్తావన బొత్సుక్ళము శ్రే రేచు 
విధములు చూడుడు. రంభ తేన ప్రి యునికి నైనం జెవ్చరానికథ యెగ్టేది? ఏకార 

ణము చేత నామె మానథారిణియాయె?నను మొదలగు పృళ్నలుతమంతట నావిర్నవిం 

చి సమాధానము దెలియువటికు: గథనుండి మనలం గన్నె త్తనీక చేయును కావ్య 

ములలోనియేకీభావ మనంబడుగుణం బదియ. అనగా నొకపట్టున, నొక గ్రుక్కంంగా 
9 సర్వము. గోల మేని దనివి నీయమి, భాగభాగముగాం జదువంబోయినం దృ 

లేదు. ఏలన; సమా _ప్లివజికు నేభాగము అఖండముగాం దెలియంబడమిచే 

తే, *వనెలుంగ వేడ్కపడుచున్నదాననో తృపోధనో_ త్తమ యాకళాపూర్షుం డనంగ 
నెవ్వండాతనిసుద్ధి మున్నేమి చెప్పె; నెద్ది చెప్ప రాదనియె నాయిగురుంబోండి ” 

(కళా, ఆ. ౧. పు ౮౭, 

యనీ వలికినకలభాషిణివలుకు లాయమవే కాదు. మననియును మండుకొ 

ఆవి నెగంద్రోసినట్లు నారదుండు““వదియంతీయు నపూర్వంబు నొకునుం జెప్ప రాదు.” 

అని యానతిచ్చుతేటీకి మనయు ద్రేక మావ రాని దయ్యెడు! నారదుండు ఈశ థయత్య 

పూర్వ మనుటయును కవి పఫాత్రముల మూలమున దనకృతిని దానే యట నట 
విమర్శించుట కింకొక, ప్రమాణము రంభానలకూబరులకు నీయవూర్వవృత్రాంతముం 

గూర్చిన ప్రసంగసమయమును వివరించుచు నారదుండు కలభాషిణితోం దన, ప్రియు 

న వైనం డాం దెల్పమికి నా యప్సరస చెప్పినవిధంబు విను మని యిట్లనియె. 
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నీ “,..యోపారువాభరణ తత్కథలు వచ్చిన నేమి యంశేని వీనుము చలీయ 

నాకథ లి:కం శజెప్పినట్టి నారును వినినట్టి వారును థా తియందు( బుత్త 

పౌత్త్కప ఫ్ వుృవాత్రైది బవాుఎసంతతియు. దనర్పుచుం జర కాలంబు (వ్రచురసంవ 

ది ృద్ధశోభితకుభ సౌఖ్యములు గాంతు రనువూట ప్ర. యాదియంద 
తే యేను నీ కది చెప్పిన దీనికొజక్కు నవని బుట్టంగవలయునో యని వెజిచెద 

బ్రాణవల్ల ఛ యవి తావ కాంగసంగ ,సౌఖ్యమునం జేర్చునాకు నిష్టంబు లగునె. 

తే అదియు వింటివి గద యని యనియె దేని యేను వినినట్టివిమట నిట్టిమాటం 

బలికి నొక్కయ మోఘవాగ్విలసనుండు, గావున వచింప విన నిక గాదు నాకు” 

(కళా, ఆ, ౧. పు ౯౬.౭ 

ఈ మాటలతో నునయొక్క_ యుత్కంఠ గొంతునకు మోందు గాం బోవును; 

ఉత్కంఠకు: దోడు అద్భుతమును వచ్చిచేరును ఎట్లన: శేవలనిరర్థక వ్యాఖ్యాన మైన 
ఫలశ్రుతి గగూడం గథలో ముఖ్యాంగముగం జేర్చినాంజే యనువిస్తయ 'మొక్క-టి! 
మీ యీ ఫలములు దేవతల కళుభములగుటచే దేవత లీకథను వక్కాణింపరు. 
మనకు శుభములు గావున వినవలయు ననుసం భమ మింకను నుద్రాఢ మగును, 

ఒకవతము వారికి మేలుగనుుమణియొక పఠనము వారికి గీడుగను అవతరించిన యీచ 

రిత్ర, మేరీతి భూలోకములో వా్యాపింపంగల దని యాళ్చర్యపడ మా? కథ దేవలోక 

ములో బుట్టి యుండుట ఈవజికే స్పష్టము ఇంక దేవతలు డెల్పనిది మనకుం దె 
లీయు శుభంగిని? కథ యేమో ెలిసియే యున్నది. లేకున్న నీకావ్య మెక్క-డిది? 
నారదుండును,___ 

తే “అతివ విను రంభకును గలయట్టభ యము 
నాకు( గల్లుటం దత్క-థి నీకు జెప్ప 

గనాడ దట్లయు్య మిక్కి-లి కువలయమున 

వెలయ గల దది వెలయు త్రోవలును గలుగు.” 

(కళా, ఆ. ౧. ప, గగ 

అని చెవ్చుచున్నాండు. ఆతనివాక్య మమోఘను! అట్లగుట నెవ్వరికి నపా 
యంబు నాపాదింపని యే మంత్రముచేం గవి య్యాక్రియ సమరించునో యని య 
బ్బురపాటును దొట్రుపాటును జదువరులకుం దలమున్కలౌంగదా! మనల జేకాగొ 

వథానులం బరాకృప్రచిత్తులం జేయుటకన్న శిల్పసౌభాగ్య మెయ్యది! కల్పనయన:గా 

నిట్లుండున దే కల్పన. ఊవిరియాడకుండునంత యు ద్వేగముం గట్టం చునది. 

పష్టాశ్వాసములోని 189.న వద్యమువజుకు నుండునంత వ్రాఢనుగం దరు 

వాతిభాగములు లేవు, ఈ గ గ్రంథ మంతటితో సమా ప్తి చేసియున్న ఫ సమూన్యతర మై 
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యుండును. వీడవ,ఎనిమిదవ యాశ్యసములలో భావనాళ క్రి ప్రతిభ మొదలగు 
కవిత్వమూలళ కులు బలహీనములు. తుదకు మధురలాలసాపరిణయాదులు వర్ణింప 
బడ కున్నను తత్పూర్వకథ చే నూహ్యాములు కాన్రన వానిని బొందించి యుంట పున 

రు క్రిం బోనిది వథానాఖ్యానముతో నైక్యను వీని కత్యల్బనము అట్లుండియు నీ 

నిరర్ధక ప్రన్తావనకుం గవియేల వ్రవ_క్తించినాం డనుట చింతనీయము. " 

కథఖాంగను లేక భావముం దాల్చి యొక శరీరముగా నేర్చడి యున్న ౭ గళకు 
ప్రాళ్ స్త ర్థిము. అట్టిగాఢసం యోగమునకు షష్టాశ్వాసములోని పూర్వోదితవద్య 

నునకుం దరువాతిఖభాగము లన్నియు విచ్చేదహేతువులు. ఇది యెతీంగి ప్రతిక్రియ 

చేయ నెంచినవాండై. శాంబోల్కు కథయొక్క. యాదినుండి యంత్యమువజకు 

పూసలలో దార మిమిడి యుండునట్లు మణివారవృ త్వాంతేముం గూ+ర్చియున్నా(డు, 

ఈవోరవృత్తాంతముం దిలకింప్రండు. 

శ్ర మణివోరవృ త్తాంతము, ఈ 

దీనికి నాదిమ ప్రభువు విష్ణువు. అతనిని దపస్సు'చే మెప్పించి దానిని బడనిన 

వాడు సుగవుడు. పీమట బాహణగశాపమున నతండు దనతొ' లటియెటుక 
Uy 3 UH ఆవి 

యంతయు హాతంబు గాంగా నూతనావతార మెత్సినవానియట్లు సత్వదాత్తుం డను 

'వేరం బరంగి రాజుగా". గొంత కాల ముండి పిమ్తుటం గళ పూర్తునికి మంత్రి గాం గుది, 

సుగవాుండు మున్ను దేవతాలయములో. బెట్టి మజిచిన యామణివారమును 
మధు రావురపుబ్తాపాణు డొకండు తీసికొనిపోయి తనయింట బవావర్ష ములు 

పూజ నేయుచు నుంచికొని ద్వారక కరిగి శ్రీకృష్ణునికి సమర్ప్చించెను శ్రీకృషుండును 
“దండ కౌక్ళతి సముజ్జ్వల సం_స్తవలీల కెంతేయుక్కాఘనముగ మెచ్చియిచ్చ మణికం 
ధరనామునకున్.”  మణికంధరుం. డలఘు వ్ర తునక్కు నతండు కళొావూర్జునకును, 

నాతండు శిశుప్రాయయగుమధురలాలసకుం గృమముగ నొసంగిరి అట్లగుట నీవోర 

మును సరస్వతీచతుర్తుఖవిలాస క్రీడయుం బో లెం గథ నేకీభూతముం జేయుకల్పన 
లలో నొక్కటి. ఫూర్య్యో త్తరభాగంబు లన్నిటికిని ఈ వారము సామాన్యము. కథ 

నెల్ల బ్రాంకీ యుండుతీంగవంటిది, 

ఈ రీతి నీ కల్పన మహో_త్తర మైన దయ్యు నిష్కళంకంబు గాదు. ఎట్లనః 

ఆవారముయొక్క_ నాయకమిణి యొవ్వరి హృదయస్థలంబున నెంతవజికు సో(కియుం 

డునో, యంతతడవును వారికి సర్వజ్ఞ త్వము, వాక్యవటుత్వమును నిద్ధించునని విష్షువు 
వరము. దొనిసత్యము ననుభ వమునకు డెచ్చికొనులోవల సు గ్రవాండు శాపహ 

తుం జాయె ! మధు రాపురిభ్రావ్హాణుః డన్ననో దానిని గంళములో ధరింసక వూజ 
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సేయుచు బవాువర్ష ము లుండినాం డట ! వానిభార్య యొక చి_త్తస్థెర్య మెంత 

దృఢమో ! ఆపెనాడ దొంగతనముగా నైన దానిని వేసికొనలేదు శ్రీకృష్ణ డు 

మణికంధరుని మెడలో వేసినాండు గాని యది “బాలతం గనుపట్టు విష్ణునికలాపము 
గావునం దద్దు జూంత స్థితికి చాల కొప్పీ గళనీమన యెంత ము గు. సమోయుండె నంట! 

“ బాలతం గోనువట్టు,' ర విశేషణము సమంజసమా? పూజారి బ్రావాణుం డిచ్చి 
నది బాలకృష్ణునకా! పోడశసహసృమహిషీ యుతున కా! పిమ్మట శిశీవు గా నున్న 

మధురలాలసకుం గళా పూర్ణుడు చేయగా నాయక రత్న మా వెహృదయంబు సోంకు 
నట్లు పడినది! సమయము జూచి వడవలనీనచోటం బడినది గదా! ఎంత తెలివిగల 

పతకము ! అట్లు సర్వజ్ఞ యైరయబ్బాలికామణి యనేకుల వఫూర్వవృత్తాంతముం 
దెల్చి సత్వదాత్యనిచరిత్ర తృమునకు వచ్చునప్పటి కా పె “యటు నటుం గదలంగ దన్శణి 

వాదయస్థలము( బౌసి కడ శేంగుటం గెలివి యుడిగాను.” ఇట్లు వ్రాయుట కామ 
సథారేణమునకన్న నభావ్యము. వలన; సత్యముగా మరవ. యను శంక. 

గలుగం జేసి కథయందు నమ్మికను భ్రమను బోంగొట్టుం గావున. వశ ముంది 

వృత్తాంత మింకను ప్రాయోభావమునకు దూరము. 

వ. “నాం డట్లు బోధోదయం బగుటయు నుడుగుటయు నేతన్తూలంబు లనియెవ్వరు 
నెబుంగకుండుటను నిడి సామాన్యవోరంబ యనుతలంపున మావారు దాచి 

మటచుటం జేసి నాంటనుండి 'నేంటిదాంక నిద్దివ్యహారం బెన్నడును ధరియించు 
టయు లేదు నేంజాఛభరణభ రణసమయంబునం, బ్రృసంగవళంబునం దలంచికొని 

చెలులు తత్స) _వ్హీప, కారం బెటింగింప నిది సుముహూ_ర్తలబ్ధం బైన వ్రథమ 

భూషణంబనియు భవద్ద_త్హం బనియు న త్యాదరంబునం చెప్పించి హృదయభాగ 

స్పర్శి నాయకరత్నంబుగా నిపుడు భరియించి యున్న దాన” 

(కళా. ఆ. ౮. వ. ౧౮౯ 

లందలి యసంభావ్యనులు రెండు. కన్యగా నుండునపుడు ఆరాజు గాలియైన 

సోశునాబేవుండా! యని వ్యధం గూరుచున్న విగహ వేదన కాలమునను వెండ్లినాం 

డును ఎన్నడును రానివ్రసంగవళమున ఇప్పుడేల వైంబడవల యును? ెండవది.'హృ 
దయభాగస్పర్శి నాయకరత్నంబుగా ధరింప బుద్ధి నిష్కా-రణముగా నేల పొడమ 

వలయును? లోకములో నదృష్టములు, నిర్థే తుకములు నైన యాక స్తీ కములు లేక 

పోలేదు గాని, పబేపజే వలనీనచోట్ల నెల్ల 6 గాకతాళీయన్యాయముల నా శ్రాయిం 

చుట కల్పనకు మిక్కిలికొజంత. కామరూపములు, దివ్యదృష్టి: ఇత్యాదులు 1 అన్ని 

కష్టములకు ననుకూలించు సాధనములు గానం © శే_స్తములుగావ్చు, సర్వసందర్భము 
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లలో? జేరం జాలినవి యీకథలోం. దప్పక చేర్చందగిన యంగశోములని చెప్పవీలు లేదు 

గనుక, నిట్టి చేసందర్భములను జేర్చకుండుట మేలు, కథ శెల్ల సూత్రమువలె 
నుండునీహోర మిన్నివకృముల కాస్పద మగుట చింతావహము. 

నాటకరీతిని సంభాషణాదులచే వృ_త్తములం బ్రకటించుటయందు నీగృం 

థము అసదృశము, 

కథాప్రారంభముననే యెంత వడిగా నెన్నిపాత్త ములం బ్రవేశింపం చెసి 

నాండో తలపోసి యౌానందాశ్చర్యముల భరింప్రుండు ఉదాస్థనవనములోం గలభాషిణి 

ఇలిక శెలతోం గూడి డోలావివోరంబు సల్చుచుండంగా నారదునితో నాకాళ 
మార్షంబునం బోవుచుండు మణికంధరుండు___ 

మ “తమి బూందీంగలం దూంగుటుయ్యొలలం బంతా లాడుచుం దూ(గునా 
కొమరుంబ్రాయపుగబ్బిగు చ్చెతలయంఘు ల్ చక్క-6గాం జా(గి మిం 

టిమొగంచై చనుడెం చురీవిం గనుంగొంశేే దివ మౌనీం దృ, !నా 

కమృగి నేత, లమిాందం గయ్యమునకుం గాల్బ్చాంచులా గొ ప్పెడిళా.” 

(కళా. ఆ. ౧.ప రవ 

అని ప్రశంసించిన ప్ర కారము సరి గా దని నారదుండు ___ 

మ. “బళీరా సత్క_వి వాదు నిక్కము తగం భావింప నీ వన్నయ 

బ్లలప్రాయంప్పమి టారిక ల్పెల బెడం ౫ నెందునుం గాన్క వా 

రలడోలాచలనోచ్చలచ్చరణముల్ క్రై _లే,విష్టవ స్తు లయా 

దలం దన్నం జనునట్లు మించె ననినకా చెదచ్చేమి మొ వ్పే యగున్.” 

(కళా. ఆ. ౧.వ కర 

క. “అని పలుకునప్రడు నికటం,బున నలకూబరుండు దాను మొగిలునురుంగు కళా 

ఘన మగుదివ్యవిమాశంబుకం జనుచుకా రంభ విశదముగ నది వినియెన్ 

(ఆ. ౧. రగ పు 

ఆదినే యీరీతి నై దుగుర నెదుర నిల్పుటయ గాదు.మాటమాటకును గథ 
'సెరుగునట్టు చేయుమాపాత తృమున సూరన నిస్తులుండు. వృథమాశ్య్వాసము ముగి 

యుసరికిం గథామధ్యమున ముని(గినవారమై, యెట్లు వచ్చితిమో యాది యెయ్య 

ద్కి అంత్య మేదిక్కున నుండు నని విస్తయానందనుల నోలలాడు చుందును, మణి 

కెంధరునిస్తుతి వ్యర్థ చేష్ట గాదు, ఆశా న చేయబడి యుండినందునం గలభాషిణి 

విని యుండదు. అటు వినమి యావళ్యకము లేనిచో నలకూబరునివైని వలవుచే 

నెనదై వై న్యముతో నారదు నాశ్రయించి యుండదు మతీయు నాపొగడిక రంభకు 
ససూయాశారణము. ఆ యసూయచేంగచా యాసె నారదునితో మాటలాడుట శ్లై 



xvt 

వచ్చీ నలకూబరుడు “నర,భామలపో(డునముల కితండు బ్రమయక యు న్నే” యని: 

దరవోసముచేయుట నారదుండును బ్రతినోసము చేయంబూని.._ 

క, “నిను బోలువనిత నీకును, వనజముఖి! యితనిం బోలువాం తనికి నెం 

దును గల్లి కలంచునో య్యిట్టిని గాఢప్రముదముసొంపుఠీవులు చనునే ?” 

(కళా, ఆ. ౧, వ, ౬0) 

అని వల్టు తఆికిం గథయొక్క య న్సీభారములో సగము సంపూర్లమయ్యెను. 
పిమ్మట "లెక్కకు వచ్చునో రాదో యనునట్టి చిల్లరవిషయనుం బోని. 

వ. “అంత నమ్మవోమునీంద్రునియాజ్ఞానుసా రంబునం దద్విమానంబు కలభాషిణి 

విహరించుచున్నయెలదోంటలోనికిం దిగియె నట్టియెడ రంభానలకూబరులును 

వినయఫవూర్వుకంబుగా నతనిచేత ననిపించుకొని యప్పు జెదుటం గాన్నించు 

వాసుదేవుని ప్రాసాద రాజంబునకుం చేయెత్తి మ్రొక్కి. తెమ విమానంబుతోడ 

నిచేద్భం జనిరి, 

(కళా, ఆ ౧౧వ ౬౨.) 

అను వాక్యముతో, గలభాషిణి నలకూబరుని వలచుటకును క ళా పూర్ణుని 

సుద్ది వినుటకును సహజమైన సమయము గల్చించి తక్కినసగము ననాయాసముగ 

ముగించిన యీాక వియొక్ష_ ర్కోతిభ యవాచ్యము గచా! పృథమాశ్వాసము కథకు 

నాలవాలము సమస్తము లైన కార్భములయు( గారణబీజంబు లందు జల్ల (బడి 

యున్నవి, 

ఆం ఏకర్ణి మనులక్షణము. అఆ 

సామాన్యకవులతోం బోలి మాచిన సూరన్నశళాశాళశల మింకను వైళ 
ద్యముతో వెలుగును మన ప్రబంధములు తబుచు కఇానాయకు డగు రాజు అను 

నౌక్క_పాత్రముతోం బ్రారబ్దములు,.ఆయనను గకార్చినయ ప్ర స్తుతీవర్ణనము ముగియు 
టకు బట్టునది యొకగంట. వీమ్మట నర సచివ్రుడో యెవండో యొకడు వచ్చుట 
అటు తర్వాత వేట వెడలుదురేమొ. అక్కడ నొక సఖభీజనపరివేష్టితయగు కోను 

లాంగిని జూచి రాజును విదూపషకుండును (నర్మసచివ్రులువిదూపషకులుగనుండుటయు, 

విదూషకులు నర్మసచివులుగ నుండుటయు హిందూ రాజధర్మమ కదా!) రెండుగంటు 

లొకరితో నొకరు శేషలు, అతిశయో క్రుల్కుజత్ ప్రేశులుంబేల్చునప్పటికి నిదిదయ్య్యా 

లతో నిండినకావ్య మని దూరముగం బాజువై తును.! కళా పూర్తోదయను నుప 

మింవం దగినద్కిమూలనము స్కంధము సామాన్యము లయయ్యు,వివిధగతులను దెస 

లను వ్యాపించు కాఖోపశాఖలు గలిగిక నుపండువుగనుండు మనోవృతీము సామాన్య 

(రం ములు కొలుకులు ఒక దానివెంట నింకొకటి యతికించుటచే నేర్చడిన గొలు 
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సులవంటివి. ఐక్యము వీనిలో లేదు. ఎన్ని కొలుకు లైన జేర్చవచ్చును, ఎన్ని యైన 
దీనీ వేయవచ్చును. వై పుల్యము దక్క నిం శెచ్దానికిని లాభనష్టము లుండవు. ఆకృతి 
మాజిదు. వృతనులు మొదలగుసజీవములవలె నుండు కావ్యముల నేయంగము 

నైన ఛేదించుటకు గాదు. నూతనాంగములం జేర్చుటకుం గాదు. ఎట్లు చేసినను 
పరిమాణభేద మే కాదు ఆకారమును వికృతమగును విక మునుకఖాలవీణమును 

పరీథీం చుపద్ధతి యేమనంగా: ఉన్న భాగములః దీసి వేయవచ్చునా, క్రొ_త్లేవి యేవైనం 
'జేర్చవచ్చునా యని విమర్శించుట ఈ కార్యములు పొసగని వైన నైక్యము 

స్ఫుటము. సాధ్యము లై ననై క్యభావ మపక్వను. 

“మానవ పృకృతిని అద్దమువ లె. జూపుళ క్రి గలవాండు. సంభాషణల దీర్చుట 

లో దిక్కన్నకు సరివచ్చువాండును.”*అని సూర నార్యుని ప్రళంసింవంగలం దులకుం 

దార్కాణమైన ముఖ్యభాగములలోం గొన్నియవనగా నిరువ్చరురంభలును నల 

కాబరులును బ్రవేశించి చిత విచితృగతులం బొరపాటుతోసంచరించియు నేయను 
చితములకు ననీవ్సీతములకును బాల్వడక కృ ఆార్హు లగుతృతీయ చతుస్ధా శ్వాసముల 

లోని ఘట్టములు. 

సూరన్నయు షేక్ సపియరును ఒకరిపే రొక రెటుంగనై నం జాలనియంతే ద 

వ్వులనున్నసమకాలీనులు జూతిమత వేషభాపాదుల వ్యత్యస్తులు అట్లుండియు 
నీ వింతనేమి చెప్ప? షేక్ సియరు వ్రా వ్రాసిన “కామెడి ఆఫ్ ఎరర్స్) అనగా ోతబ్బి 

బ్బుల ప్ర అను నాటకమునకును, రంభానలకూబరద్వ్యయవిలాసమునకును 
వెక్కు "పాలిక లున్నవి. శెంటియందును భేదము లేనిరూవము గలనాయకు లిరు 
వురు నాయిక లిరున్రురు. అమ్యెపాత్రముల నిరూపించుటకు నసాధ్య మైనభ్యమ 

తటసించి, నాయికానాయకులు తమవలచినవా రని యొండొరులతోం చేరియుండు 

వేళ. “అయో! పాపము అన్యునిచే నీతరుణి చెటుపంబడియెనా% యను సంశ 

యము మనకు దోచి మనసు కలంతపొాందించును. కాని కథ యా మూల్మాగ, 

ముగ విళదీకరింవంబడుసరికి తమతమయభివుతముల కనుకూలము లై నవిధంబుల 

దాంపత్యము లేర్చడినవని చూప్కి మనకు దిగ్ భృ నుము వాయుటతోడన ఏ పట్టరాని 
నవ్వును సంతోషమును నవి గలిగించును! ఇట్టికథాసందర్భ మెంతో యపురూవము. 
అట్టదానిని హిందూదేశములో సూరన్న యు నాంగ్గదీషమ్మున చేక్పొపియరును 

నెట్టిసంబంధములును "లేనివా రయ్యు 'నేకశాలమునం దలపోయుటం దలంచితి 

మేని యిది కాలయోగ వృభథావమా? అకస్మికవిచి శ్ మా? యని విస్తయభరితాంతేః 
కరణుల మగుదును 

కళా పూర్లోదయమున నై దునకుం దక్కువకానివిధముల శృంగారము ప్ర వద 

ర్మింపంబడి యున్న ది, ఇందు. జావళీలకుం చేరినది యొకటిమాత్ర, ము, అయ్యది యప్ర ప 
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శొ_స్స మనందగినభాగములో నుండుటచే డాని ప్రస్తావన నిప్పుడు చేయను. తక్కిన 
వానిలో నొకదానివ లె నొకటి యుండదు. అన్నియు రమణీయములు స్వళ_క్రియే 
గురువుగ నూతనమార్షములం ద్రొక్కి సూర్మినార్యు డందు. బ్రకటించినయాయ 

సాధారణళ్ళిం గారములకు ముఖ్యనిదర్శనములు: __శల్యాసురవీషయము, సుగా 

త్రీ ళాలీనులవృత్తాంతము, సరస్వతీ చతుర్తుఖవిలాసము, కలభాషిణీచరిత్ర తమును 

90 (౧) శల్యాసురచరి త్రము, తా 

మృ గేంద్రృవాహనాళ్ క్రి తనబంధు వగుమహిహాసురుని జంవీిననూండు 

మనంబున బాయమి'చే శల్యాసురుండు పగదీర్చునుపాయ మన్నేషించు చుండంగా 

నభినవకౌముది యనునప్పరస యొదు-రె నం జూచినమా తాన, హృదయమును ఆహ 

దయముతోడ నిన్నాళ్ళు గాం బట్టనవట్టును నోలుఫోయిన వాండై , నన్నేలుకొమా 

యనికాంతను వేడుకొనగా, నామెయుం జలంబుదాల్సినదై , 

కం a 00౪ ws నిన్ను మడియించినవా 

నిని దక్క నేవరింపను, విను మిది నాప్రతిన దీని విడ నిక ననియె౯ా, 

చ. అనుడు. దదు_క్తిక్రూ రతకు నద్దనుజుండు కడుకా ఘనంబుగాం 

గినినియు బోవ నిచ్చె నొకకీడును జేయక యవ్విలాసిని౯. 

(ఆ. ౬. వ, 35౯ ర 

ఎంత బలవంతు లైన నేమి? కామినీకటాతపాశో బద్ధు లేమి చేయగలరు? 

మరల మృగేంద్ర వాహనాళ _క్రి యిచ్చినయ మోఘమైనక తిం దాల్చి మణికంధరుని 
నరయుటకై పోవు నభికవకౌముదింగాంచి తన్నే చంపుటకు వచ్చుచున్న దో, 

యనం జంవువారు చత్తు రను నమ్మవోశ_క్టివర మున్నదిగదా! య శ్లేగుట నావె 

నాశ మొందునోయని తనపాటు మజుచి వ్రీయు రాలికుభాళుభ ములం దలపోయుచు 

నాసాధువు __ 

“ద, మతి గలంగంగ నిట్లనియె; నావయి వచ్చిన నీకు నిష్టదై 

వతములయాన సుమ్ము! వరవర్ణిని! యెందు: దలంక నేను దు 

ర్మతి వయి నీవు నాకుం బెగి మ్రు,గెదవో యని తల్లడిల్లెదల్,” 

(ఆ. ౬. ప ఇత) 

అభినవకౌనుది యతని మంచిమాటల మోసగించి వెంట గొను చు(జన్న ది. 

నమ్మినవా(డు! కవుడు లేనిమానిసి! వానిని మోసగించుట యేమి కష్టము? ఇట్లు త 

న్నలయించు చుం బోవు చుండం దనప్ర తాప మాపె శెలుకపటజుచువాందై యాసెను. 
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దాక కుండునట్లు శ లలవ్ర యోగము జేసి జంతుజాలంబుల సంహరించి యిట్ల 

నియె. “నన్ను వరింపుము. లేనిచో నీవ్ర చనెడుచోటు లెల్ల నాబలముచే నాశము 

చేయుదును. చాన నీకు నపకీ_ర్టి. కాన నన్ను( గూర్చి కరుణ లే కున్నను భూతకోటుల 
రకీంపవలయు ననుదయచే నైన నాకు పత్ని వగుము” అయ్యో! వానియా_ర్రియె 

ట్టిది! కాఠిన్యము మార వము రెండును వానియందున్ననిగ దా! మోహమావాోత్త § 

మట్టది! వెన్న జా యగును; తాయి వెన్న యగును; అతనిని మణికంధరుని చేతం 

నభినవకౌముది చంపించినది. వానిది వస్టసనకరమును వ్యర్థము నై నె నకుష్క-జీనితము! 

నిష్కళంక ప్రి వీ తిచే విశోభితము! 

౦ (౨) సుగాత్రి కాలీనులవిచిత్రకథ. 9ఆా 

సుగాత్రిసారద పూజారి యైనయొక, బాహ్హణుని కూతురు. దానినరుండు కొ 
లీనుండు, ఇల్ల టపుటల్లు(డు. అలం'కారములు, డంబములు, అట్టహోశములును వీనికి 
సరిషడవు పట్టణవాసుల కుర్చీలు, మేజాలు, నిలువుటద్దములను జూచి పల్లెటూరి 

వాడు వెజుంగు వెజిపు నంది పోవుమాడ్మి_, నేయలం కారములు లేక యుండు వా 

రినే కాని, తళతళలు, పళవళలు ఘలఘలలుు, ఘుమఘుమలు మెజయవచ్చెడు స్త్రీల 

దిలకింపండు సర్వశళ్ళం గారసన్నా హములతో భార్య పడుకటింటికి రాంగా, వ్రబేమి 

కొొజివిదయ్య మో, గజ్జలపికొచమో యని కన్నెత్తి యెనం జూడకుండెను! ఆ 

భార్య కా పురుషుని తిక్క. తెలియదు, 

అత్తగారు ఇంకను శ్ర ద్ధతో సొగసులు దిద్ది దిద్ది కూంతును రెండు మూండు 

నాళ్ళట్ల యనివిరి, వృథాప్రయాస ! “వట్టి రాకపోక లొనర్చె వానిసతియు, 

'పెండ్దకూంతు రూరకుండినను జెలిక తె రార కుందురా? జీతములకు( బ్రతిఫల 

ముగా బోధనలు చేయనిచో గృతఘ్నత యని యేమో ! “ఆ లజ్ఞావతికి నేకాంతం 

బున ని ట్రనిరి” 

అ. “పొలంతి! యాఃలిమగనిపోండుము లేమియుం గలిగినట్టిచొవ్చు గానరాదు 

మో లెజుంగు భూ+డ మే'ల్లేలు దంపతు, లిరువురును విచేకు లేమి చెప్ప!” 
(కళ, ఆర. వహ జీ) 

క, క'ంతు( డుచితజ్ఞుం డై డై నను, గాంతకు నీగ్తువడం జెల్లుం గాక కటకటా | 

కాంతు(డు సిబ్చితి కాండ, కాంతయు నల్లన నెట్లు కాంపుర మింకకా, ౬౬ 

క, గా రామునం దోడ్తో'డన్య రా రమ్మన నా మగిడి రానేటికిం గ 

రర్ఫూరంబుతోడి ఖాగా, లీ రాదో యాకు మడిచి యీరాదో! చెలీ! A 
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క, “అన విని యీ పిడమాటల, నను నేటికి జంవెదరు విన౯ా నైంవవు నొ 
కని సిగ్గునం బలుకుచు నాండొనరిచి చూచెను దదీయయుక్సుల అెజు(గంకా” 8౨ 

ఈ సంభాషణ యతిమధురము అశ్లీల వాక్యములు లేవు. జాతీయములు, 

లోకో కులు వీనిచే సు వాసితము. వెలిక శె లిట్లు గరువముగా( బలుకుట కావ్యముల 

లో నరిది. కడపటివద్య మత్యద్భుతము. ముగుడక న్నెయొక్క_ బయటినీస్దును, లోని 

యాళను సొగసుగం జూవుచున్న యది! 

ఈ నూతనచికిత్సలు ఫల మూయక పోయెను. పాపము ! సుగాత్ర్ యేమి 

చేయును? రాజకుమారిగా నుండినచో. జందనాదులం బట్టంచుకొని చిగురుటాకు 

బాన్నువై హాయిగా మూర్చవోయి యుండును! పూజారి బిడ్డ శొ స్ర్రపృకారము 

క్ఫోంగార మనుపథ్యము దప్పక నేవించి ప్రకటింపవలయునన్న నుద్యానవన ముండ 

వ లెను, శీతలోవచారములకు నేవకు ౮ ండ్రుండవలయును, సరస్సు లుండవలయును 
మణీయు వచ్చకరస్పూరను, పునుగు, జవాది, అరంటిబొం బెలు, చందనము మొదలగు 
సంబారములు లేనిది శాస్త్ర కృముగాం గామము నావాహన చేయ నగునా ! అట్టి 

నీటులు ధనికులశే కాని సామాన్యులకు. జెల్లదు. వ్రబంథములలోని మోవహాము 

మూత్రము నిక్క. మైనయెడల, రాజులయిండ్ల లో నే కాని యిం శెక్కడను రతి 

మన్మథులు వాసము చేయ రని చెప్పవచ్చును ! సుగాత్రి, కీదిగం దీవు "లెవ్వియుం 

బట్టలేదు. “నాకును మంగళనూ త్రం బీపాటిశుభస్థితి నుండుటయె వపదివే లనుచు 

చెంచికొనియు వేజొకలాగున నుండక యతని! నాయురభివృద్ధిక రంబు లని వివిథా 

లరకారంబుల నెప్పుడు 'నేమరకియ తాల్చుచుం దనతల్లి యేమియు నతని నిట్టట్టాడ 
కుండం బ్రౌర్టించు చుండ” (కళ, ఆ రఈర.ప 839) 

భర్తకు నొకవీచ్చి యైన భార్యకు నొకవీచ్చి! తనయలంకారము లాయనకు 

నొయురభివృద్ధికరము లనుట విచ్చియైనను మేలు చేయుమం త్రములలో నొకటి గాన 

ననింద్యము. ఈయోర్చును, వినయమును, సుఖపరి తాగ బుద్ధియు, సంతుష్టియు 

కం గారభావములు గావా? పతిపై. గల ప్రీ తినిసూచింపవా? ఆత్తగారి కీమా త 

మున శాంతము గుదురదాయె! మనుమడు గలుగ కున్నం దనకు మోతశత్నము గలుగ 

దని యేమో! ఈ దౌ ర్భాగ్యపుటల్లుండు తోటలో నైనం గృషి చేసి వృయోజ 

కుడు గానీ యని యాతనిని బూందోంటలో మాలివనికి నియోగించను! కాలీనుండు 

స_త్హ్వగుణుండు. వెప్పినదంతయు. జేసీ రచ్చ లేక యుంద మనెడువాండు. మజీయు 

బిల్ల టపల్లు(డు. అట్టి యల్లురకు మర్యాద లెక్కువ యుండునా ?' ఒక్క భేదము. 

జెందక నిత్యము. దో(టవనుల జేయు చుండెను అప్పుడు సుగాత్రీ 
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తే. తల్లీమాటలచే నిట్లు తనవిభుండు దనువు బడలంగ బూందోంటవనులు చేయం 
జూడ నోర్వక తాను నచ్చోటి కరిగితోడుపడియెద నని చూచు ప్రీడనుడుగు. 

(ఆ. ఈ. ప. ౮౪) 

పిమ్దటం గొన్నాళ్ళకు లజ్ఞం బాయం ద్రో చి పురుషునకు సవాయముగం దొ 
నును దోంటటవనులను జేయ 

G, (6 OR 9286 eee ..6 అ ఉలి 89 

eee eee 99౪ ఎప్బశవీయట్లు యలంకృ తాంగి య 

యెంతయు నింపుతోడం జనియెకా బ్రియుం డున్న వనంబులోనికి౯ 
(వ. గరం) 

క. చని యాతే(డు చాం జలివెడు, పనులకు నీయకోొన కున్న బలిమిం గడంగళా 

దన సొము లెల్ల నొక మబజుంగున నిడి పిరిసుటుసుజికొనినవలువతోకా. 
శీ ౧m లు రు 

తోరంపుః జనుదోయిత్రుళ్ళింతల నిడంగC దగుచోట్ల గుద్దంటం ద్రవ్విత్రవ్వి 

బం శ్వైనవీజుందు బల్విడిం జలింపంగను వడి నిట్టునట్టును నడిచి నడిచి 

యడుసుతుంప్రరు చెక్కు_టద్దంబులను బర మళ్ళకు వముడవలు దూర్చిమార్చి 

నడుము లే(దీవియ నకనక ల్లుడువ నింప్రునం దగుమోంవులు మోని మోసీ 

తే.చిలు చెమటం బేర్చువింత కొ ములుగు తోడ ంగొమరు మేనొప్పసా ెకంగొవ్బువదల 
నేమిటికి నై నదామున్న యేగియెగి,' యెల్లవనుల నొనర్చెనిం పెసక మెసంగ,” 

ఇన్నాళ్ళు గరంగని యాతని మనసు ఈనవ్య మోహనమూ_ర్రిచే జయింపం 

బడెను, 

యా 

చ,“ , 2౪ బు ఫ్ ష్య యంత నానా 

బడలిక చూడ లే కిడుమపాట్లకు జొచ్చి నలంగి తంచు నె 
క్కు_డుతనుకంబు తోడ డల గ్రుచ్చి కవ్రంగిటం గూ చ్చెన_త్తతికా,” 

పశుప్రాయ మగు శృంగారమున కన్న నిది యెంత మేలు! బూచి చూడక 

మునుపే కామినులం గవయ నుంకించుట లోలత్వము నీచము ఇక్కడ, భార్య 
యెష( వారిని, అసె తనసహాయమునశై స్వయముగా వచ్చినందుకు మెప్పు. 

బడలినందుకు6 గనికరము గొవ్పబుగం జూవపీనందుల కుదారవర్తన యనుగార 

వము. కిట్లు న్నెహము, మ రాద వీని కనుకూలము లె నభావములతోం గలనీన 

శృంగారము భూపంబడియున్నది ఇదిశేషుము మానసికము. శాళ్వతము. వె 
యవీ యంగరాగములు. తుచనులు. చంచలములు. మనసుతో? గలనీనట్టు 

కామేచ వర్ణించుట మనలో నంతగా లేదు గాన నీచరిత్రము నవ్యలిలాలలితంబు. 
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0 సరస్వతీచతుర్షుఖవిలాసఘట్టము. $జా- 

ఒక విషయముంబట్టి చూచిన సరస్థతీచతుర్తుఖవిలాసఘట్టమువంటిది యాం 

ధ్రంబున నెక్కడను లెదు ఏవిషయ మనః ప్రకృతిని పాత్ర, ములజీవితముతోం 

గలిసినట్లు వర్ణించుట, 

రంగము సరోవరము శారదాదేని ప్రణయకోపమున నవ్వలి మొగంబుగాం 

బొరలీకందునునా మెముఖచం దృమండలము ఆ కాసా రములోనిమణి స్తంభమున బ్రతి 

బించిత మగుడు, బహయు దానినిం జూచుచునై న నానందింత మని కొంతనే పళ్లు 

యుండి యెంతకును బ్రీయు రాలి కోపము దీజనం దున, సమోపవృతు శాఖా ధిష్టిత 

మగు రాచిల్క_ తో“ చెలువ! యుబుసుపోదు, కథయొక్క_టి చెప్పవు గా'యనుటయు 

“...నో దేవ మీరు చెప్పెద శేని వినియెదో నని యాళుకంబు విన్న వింప, విను మని 
యాతండును అప్పుడు జరిగిన శృం గారలీలల నేదో కథం జెప్పినట్లుగా శ్లేష చేసి వివ 
రించం డొడంగాను, ఎట్లనః కాసాపురములో నొక కాజ అతనివేరు కళా పూర్దుడు, 

(ముఖచంద్రుండు) అతండు స్వభావునిచే (స్వభావముచ్వేనొక యెజ్జని మణిశలాకను 

(మోనిని) విల్లును (కనుబొమలును బౌణములును (చూఫులు) బడసి సరి రాజుల 

నెల్లజయించిను. ఈరితిగాం చాను మన్మశా పెళముచే నామెం గడియుట మొదలై న 

రాగంపుజెయ్యు లెల్లం బ్రకటించుచుభాపాయోహయు కృత్రిమకోవంబును నిజ 
మైనయుల్లాసంబునుగా, చిట్లింవంబడిన కనుబొములతోను వెలివిరిసి బచ్చుచిజు 
నవ్వులత్'ను, © చిలుకంజూ చి “యాక భా పూర్ణుడు మజీయేమి యయ్యె, నతని 

తలిదండ్రు లెవ్వరు అడుగుము” అనవ్రుడు, చిలుకయు నట్లడుగ బ్రహ్మ దేవుం డికను 
జమత్కారముగా నేమనుచున్నా(డు! అతనికి. దండ్రి సుముఖాస త్రి తల్లి మణి 
సంభుండు(_స్తంభళ బ్రముపుంలింగముగనుక నందు వతిబింబితంబనుట) అట్లను సరికి, 

a 989 09 ౩38 9846 

. =. వాణిహోసమ్తుత్, గృక్కున గృమతణి కౌగిలించి 

యింతలోనన యార యెన్ని తబ్బిబ్బులు, దద్దరిల్లకు: ఉంచు ధనవ్రుని వీ(పు 

తే చరచి యొ బ్రటు లా రాజు జనని మొగడి 

యును జనకుం డాఃడువాగిననా యనుచు మజీయు 

మిగుల నవ్వుచు. జెప్పు. జామా:దు ప్రాణ 

రమణ! మతి యేమి యయ్యె నారా జనుటయు 

| (కళా. ఆ, ౫. వ ఎక్స 
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వాలయలుక సగము విరిసినది. పిన్గుట మతీకొన్ని న్నే హ క్రీడలు నడువంగా, 
నిదేమ్మియూరకుండ రని కోపించుకొన్న సరస్వతీ బేవికి హృదయ ప్రమోదంబుగా నీ 

ఫొ త్తసంగతులను జేర్చి శ తానందుండు కథ వెంచి చెప్పిన శారదా దేవియు కపటరో 

వంబుతో “చాలు జాలు మోకథ. ఇప్పటి మనవృ త్త మంతయు. జెప్పు చున్నారు. 

తంశంత దూరము వెప్పెదరో యని యూరకుంటిం గాని తొలి నుండి నాకు 

దెలియ దనుకొన్నారా +? యని యా కథయందలి వస్తుతీవర్తృమానమును 

మృదుముధురవచనముల వాాఖ్యానముం జేసీ చూపు చున్నది. విదవవయాశ్యా 

సములో నలువదియవ దగునీవచన మెల్లరు. జదువం దగినది వచనరచనలకు దండ్రి, 

యజట్టవాండు నన్నయభట్టు అతని ,ప్రాఢిమ యన్యులకు లేదు ఒక్క చిన్నయ 

సూరిమాత్రము ఇంకొకవిధమైన వచనశై లిని బకమునకుం దెచ్చి నన్నయతో 

సమాను(డై యున్న వాండు, ఈయిరువురి దానికన్న6 దక్కు.వయని చెవ్ప్చందగినదయ్యు 

న్కు సూరన్న వచనము సామాన్యము గాదు వాణీ దేవి వ్యాఖ్యానము చక్కెర 

లొలుకునది. 

సరస్వతి చతుర్తుఖ.ల సంభాషణలు చర్యలు పొగ డ్డకు మోణీనవి. అతడు 

దనసతి నెన్నో విధముల శేలీహేళనములంబేల్చంగ, నీమెయు నవ్వు నడంపం జూల 

కున్నను కినుక నటించుచు వలదు వలదని ప్రార్థీం చువద్యములు మనలం బరవశుల. 

బేయునవి. 

అం కిలభాషిణియొక్క_ మనోహరచరి త్రము, ఇత. 

ఈకథయందలి పాత్రములవై కి నాకుం బ్రియ తమకలభాషిణి. నిక్కువ మైన 

శృం గారభావములకుం బ,కాళకు రాలు.కా స్త కారులళ్ళంగార మను దయ్య మంతగా 

సో(నిది. జన్మ మున వారకాంత. గుణములం బ్ర బంధనాయిక లగు కుల స్రీలకన్న 

మేలైనది. ఏకకాలంబున నిరువురియెడ మనసుదగిలినదానింగా వర్ణించుట కాథార 

ముగా కవి యీవెను గణికం చేసిన దప్పు లేదని యిట్టి పుట్టుక నారోవించినాండో! 
పరిశీలింపుండు. ఎట్లును ఈపె నీచపాత్రముగాదు. మతి మహోదారచరిత్ర సర్వజన 

_స్త్వవనీయ. కృష్ణునికొలువునకు నప్పుడప్పుడు నారదుండు వచ్చుచుండ నతనితోడన 
వచ్చు శిష్యుండగు మణికంధరుని ని*హిత్య పటిమకు గుణసంపదలకును మెచ్చి వాని 

యెడ బద్ధాను రాగయై యుండియు జాలి దోషంబుచేం గాబోలు నలకూబరుని 

రూపలావణ్యాదిసౌభొ' గర్భంబులకు మెచ్చి తదాలోకనంబునం దనియక వాని విమా 

నంబుతోం గొంతదవ్వరిగి యంత మగిడి యాతని తెజుం గాెలుంగంగోరి నారదుం 
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జేరి ప్రార్థింవుడు నమ్రునియు రంభకు వైరిణి నొక్క ర్తునిల్బ 'నెంచినవా(డు 
గావున. ; 

క “సవతి యన నింక నొక తెల భునిలోవల వేజ వెదక బోవలయునె? యో 

ధవళాతీ! నీవ కాన్సేరవె దై వనియు_క్టి గొంత ప్రా, వ్రిగలిగిన౯ ” 
(ఆ. ౧. వ, ౭80 

అని పల్కు_చున్నాండు. వినయము, అధైర్భము, దైన్యము మొదలగు భావ 

ములతో హృదయ పూర్త మైన వలపుం గలసియుండును విజవీగదు అభీష్టసిద్ధి నిశ్చ 

యమని యుదానీనతయు గర్భము గాంచదు. దీనికి దృష్టాంతముగం గలభాషిణి 

యిచ్చిన ప్రత్య త్తీరముం జూడుండు. 

నో ఫు అంతటి రూప, శ్రీ వై భవసతికింగాక సిద్ధించునె యా 

చెవనియు_కియు మాబోం, శ్లువిధమునం బాట్లువడిన నిద్ధవివేకా!” 
(ఆ. ౧. వ, ౭6) 

నారదుడు సర్వజ్ఞుడు. మణికంధరునికి నావెవై. గోరికయుంశుట నెజింగిన 

వాండు గావున, నీ నూతన రాగజ్వాలలో నా ప్రాత వలవెక్కడ భస్థమగునో 
యని చానికిం బ్రతి క్రియ చేయుటకోయన, 'నాశిష్యు(డు చేసిన దండకము చదువు 
మమా! విందము.*అని యా పెచేం జెప్పించు చున్నాడు. అడి యట్లుండె. ఈ తరుణి 

యు నారదునిమూలముగ వాంఛితంబు సఫలందచౌెననూ ను చ్చేళముచే నాతనికి శిష్యు 

రాలుగా నేర్పడి యతనితో గానవిద్భ నభ్యసిం చెను. నారదుండును గానశియోనం 
తరమున నిజకళాపాండిత్యముంగనార్చి కృష్ణుని కాంతలు మటు(గున నే మనుకొను 

చన్నారో విని రమ్మని యాజ్ఞా పించిన, నలకూబరుని(గావసము చేసికొను మంత్ర 
మున కిడియ యవసరమని కలభాషిణియు దన గుట్టుదోంపనీక 

నేను మాదాననగుట మోగానకథలు, వడిన న వేళ గొదవలు దడవరేమొ! 

(ఆ. ౨ వ రక) 

సీ నాక వేతీతమైననాతిరూప్రు ధరింప సామర్థ్య మబ్బిన నామగువల 
సఖులరూపము. దాల్చి సముచితంబగు వేళ జని వారివృాదయంబుంగనంగవచ్చు. 

(అ అ. ప రర 

అనగా నారదుండును చాను రంభ కీచ్చిన శొపమునకు నిది యనుకూలమని 

యావరము నిచ్చెను. నలకూబరదర్శనము మొద లీదివజికు. గడిచిన కాలము నాలు 

గేండ్లు 
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సీమ్మట నలకూబరచింతతోం.బరితవీం చుచు నొక్కనాండు కాలయాపనార్థము 
వీణియం గొని యుదాన్టీినవనములో వాయించుచుండంగా మణి _స్తంభుండు గానా 
కర రన వ్యాజమున వచ్చుడు, నతని సవాయమునం గృ తార్టతనొంద నెంచినదై, 

యతండు నేంబోయివ చ్చెద నని వల్కీనం దనదుఃఖము డె దైన్యము బయలువడునట్లు గా 

విన్న వించినది, 

తే, 69 999 ౨6కి మవోత్మ నిన్ను నాపాలిభాగ్య 

చేవతగ నమ్ధియుంటి నాజివితంబు, నేమిగా( జే పోయెద వెజటుంగ. కన! 

(ఆ, 3. వ. ౫9౩) 

క ఈవేళనయాతేనికడ, శేవిధమున నైనం జేర్చు టింతియ తక్క_ం 
దోవ మణీ లేదు నన్ను౦, గావకా తణభంగురములు గాంతల తాల్తుల్ . 

(ఆ. 3. ప స్కి 

తణభంగురము లను చున్నది యిన్నా.ళు గాచియుండియు! ఇదియు సవాజమ. 

గొవ్పవారు తమగొప్పతనమును తొ మంతగ నరయరు అల్ప మని యుందురు. మతి 

దై.న్యము ౌచ్చుచుంబోయిన విటికిపట్టువంటిసాహసము పొడమును. సప్రాణకంటక 
మగుసంకటము, ఇంకను నిగ్గు నభిమానమును మర్యాదను బాటింపనౌనా? కావున 
నన్యములం దనాదరయ యేమనుచున్నది? _ 

సీ టసిద్ధపురుష! మీ శేసరణిని గొని చన్న నేమగుం దక్కు-ళంక గలదె 
నీమహ_త్త్వ్వముం గానని జడాత్తు 'లేమన్న నేమి కన్నమవోత్తు లించుకయును 
వేటొక్కగతిగ భావింపర మముబోంట్ల సంస్పర్శమాత్ర,ంబు సమ్మతింప . 
నుచితంబు గాదంటి రుచితం బె మతి నాదు ప్రాణహానికి నోర్చు టరనీచూడం 

చే, ఒలువలుకు లేల యింక త SE ఘ్న మొన గ్ఫురిత మెఅుంగక 

కావునం గొనిపొమ్ము శీఘ్రంబ నీదు, వెనుక నిడిళొని నన్ను మద్విభునికడకు. 
(ఆ. 3. ప ౯౧ 

విడు కవ పటనీద్ధు(డు ఈ చెలువంప్రరాశిని మృగం ద్ర దు వాహానాశ _క్లికి బలి 

యియ్య నెంచినవాండు “శుద్దముగాంగ నీనునసు శోకము సర్వముం బుచ్చివై ఏ వదినని 
మిథాస్థప్ర, త్వ్యయము. బలికి, యా వెం బిలిచికొనిపోయి, యమ్తు వారిగు డియొద్ద నిలిపి 

పూజా ద్ర వ్యములు 'దేబోయెను అప్పుడు సుముఖాస_ల్టి, మెక్షి-లియ ముసలిది, 

వచ్చి, సీద్ధుని చరిత్రం బెణింగినదిగాన, ప్రియమును దయయును దోవ గలభా 

షిణింజోచి యిట్లనీయె 

ర్త eee a9 a9 699 లతాంగీ యెచటను ౦డీ చేరితివకటా! 

కలుషపుంబావురుంబిల్లి ని జిలుకయుంబ లె నిద్దు రాత్తు సిద్ధుం డనుచుకా. 
(ఆ. 3. ప, ౮౪) 

yarn 9 
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క, ఆ కలుపాత్తుండు కృమ్మటీ, రాకమునువె తొలంగి పోవరాదా యెటేే 
నోకూన! యీమనోజ్ఞ తం రాకృతి యేం జూడం జాల నసిపా బ్రాంగక, 

త్రీసహజమగు రహాస్యజ్ఞాన వాంఛయు నడంచి వెట్టుట సుముఖాస _త్రియొక్క 
వాత్సల్యఘనతను నూచించెడిని నలకూబరుని సంగమంబుం గాంఛీంచి. వచ్చిన 

యా బాలకు నీవృత్తాంత మెంత చింతావహంబుగా నుండదు ! తాను ద్వారకా 

పురిలో ననుభవించినవై భవమును, దుదకుం దన కిట్టు స్రాపించిన పశునురణమును 
దలపోనీ దుఃఖతమానసమె, తదనంతరంబు డెందంబు డిందుపణీచికొని, యావృద్ధు 

రాలితో గద్దదకంఠముగా, 

శా“అమ్రా! నీవలుశెల్ల నెంతయు నిజం'చై యిఫ్లు గాన్బింవె నే 
నిమాయావి ప్రకార మిట్లగుట నూహింపంగ లే కొక్క య 
ర్థముక్ వీనిక్సృవళా గడింతు నని యత్యంతాళ చే రేషంగా 
నిమ్గాడ్కి-౦ దెగి వచ్చితిం దెరువు లే దీపాటుం దప్పింపంగన్. 

(ఆ. 3. ప ౯ 

అని యెట్టశకేని నిరాశవలని ఛై ర్యముం దాల్చినదై, 
§ 
ణి 4896 669 99 9696 ౬౦ 499 

మీ(దట రాగల మేలు కీ ళ్ళేంకిం దప్పింపరామి యెంతయు ధ్రువంబు 

ఆ ఇంక వా(డు వచ్చి యేమేమి నేయునో, చచ్చు పెట్లా యను విచారమునను 
బెగడు చుండ నేల జగదంబయాశ _క్ర్రి నేయవలసీనట్లు నేయుంగాక” 

(ప. ౧౦౨) 

అని పల్ము_చుండ సిద్ధుడు క్రృమణీ యా వెం డానీ “యిక శ_క్టిం బూజించి 

పోవుదము రా” యని పిల్వంగాా నయో పావము! మరణము అట్లు ప్రత్యతభీకర 

ముగా నిలిచిన నెవరిగుండియలు నీబుగావు? గడ్డిపరకనై న శరణ్యమని యూంత గాం 

గొనంజూడమా ! అట్లగుట నీబెలభీరువు, దారుణమ్లుల నెన్న (డుం జూచియైన 
నెబుంగనిదిి ధృతి నీజయిపోంగా నా వృద్ధాంగనం జూచి, 

క, “ఏ నొంటిం బోవ వెజతు౯ లోనికి నోయమ్లు! నీవును౯ా రాంగబదె నా 
తో” నన “నెవ్వరు నేటికి నేనుండంగ” ననుచు సిద్ధుం డింతిం బలికెన్. 

(ఆ. 5. వ ౧౧౬) 

పలికి దాని భయ చేష్తభావించి యింకం దడసీన విఘ్నంబగునని లోనికి బల్తి 

నీడ్చికొనిపోవుట కాక కన్నను గొప్పువట్టి యీడ్వంగా, నప్పడంతి 

నే, కక్ 666 999 + = = ప్రాణభయమనునం గలr?గి 'లయెరా యవ్వ! నీకు 

బిడ్డనే కావవే నాకు నద్దపడ వె! యనుచు నావృద్ధనారి నూటునకు నొదింగె.” 
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సుముఖాస త్తియుం. దనమెడం గతి కడ్డముచేసీ యా మెను గాపాడినది. మృ 

గేం దృవావానయు గలభాషిణి వెండ్రుకలు దృఢముప్టింబట్టి మణియుః చె కింగ త్తి 

నె_త్తిన యాసిద్ధు ననతిదూరంబునం బడవై చెను వాండు క్సినిగాని కలభాషిణిని 

గాని విడువక యళ్లు చని మాయానలకూబరుండు రంభయు. గ్రీడించుచుండిన 

భూసామిప్థమున, “మె త్తనికొ, తృలిరుపాన్నువిాందం బడెను ” 

తలిరులను దాంకినం గాక రాక మానునా? సిద్ధత్వ మెటంబోయెనో ! కామ 
వికార మా దేశమయ్యును. పాండ వమహీపషింగు ర్చి కీచకుడు కంపిత మానసు(డై న 

ఘట్టంబునం దిక్కున పాం చాలియొక్క. సౌందర్యమువర్షించిన యవాచ్యమాధురీ 

ధురీణంబు లగుసీసపద్యములంబోనివి యొకటి రెండు ఈసందర్భమునం గన్న ప్టైడు. 
రనీకులుపోల్చీ పరికింతురు గాక ! 

“సీ, అమృతంబు దొలంకున ట్లమరంగ వె ల్వెలం బాబును ఖేందుబింబంబుతోడ 

బాలకర్ల దయీోకూా లంక షంబు చ తల్ల డంబందు నేత్రములతోడం 

గడు జెమర్చినయట్టికలికి లేం జెక్కుల నంచడు విగళత్క_చాళితోడ 
వలిగుబ్బపాలిండ్లు నిలువ కిట్రట్టు సంతీోభించువయ్యెదకొంగు తోడ 

కే వెజపు నొకయొజ్ఞయై వింతవిలసనములం గజిపం జూవట్టుసౌందర్భగరిమతోడ 
సరభసాకర్ష ణతేేభచకితయొన, మదనుజయలక్ష్మి రీతి నమ్మగువ దనర,” 

(ఆ. రీ. వ ౧౪౬) 

సిద్ధుడు చూచినాండు, చూచినజే ఆెండవమాటలేక వరిరంభణమునకు 

“మొదలీడినాండు, బుషుల రనీశ త యీమా్ర, మేగ దా! సౌమనస్యమున బుషులకును 

బాళయ గాం డ్రకును మృగములకును భేదము శూన్యము ఆవాలయు నది సై రింప 

రత్న ణార్థము చేరెలుంగున నాక్ శించిన మాయానలకూ బరు: డగుమణిక ంధరుడు 

వచ్చి తనసింహనాదనువిని పాతీపోయెడు సిద్ధుని వెంబడించి పట్టుకొని తిరిగి వచ్చు 

లోవల్క కలభాషిణి మునుపు నారదుం డిచ్చిన వర పృ భావంబునం జేసి రంభా 

రూపంబుదాల్పి యతని కెదురుగా జను దెం చెను ఆరీవిం బరికింప్రండు. 

సీ, తిరముగా ముడువమి విరియంబా తెడుకొప్ప్కదోడోడ నొక శేలందుతీమికొను చు 
వల్లెవాటుగ గొంత వలువ చన్లవ నిల్సీ, వెజిచేత నీవి గల్పించికొనుచు 

నుదుటిపై కొక్కింత చెదరినముంగురుల్, పావటకును బొందు పబుచుకొనుచు 

సారెకు జారెడు శ, వణకన్లోరంబు, లందంద మూంపున నానుకొనుచు. 

తే, జెమటనంటినపోనువు( జివురుం దునుక్క లెడనెడ నఖతతాళంకం దడవికొనుచు 
రంభ యే తెం చెమీగు లసంరంభవముమరం దొలుతం బ్రీయుంబేగు జెంచినత్రోవంబట్టి. 

(ఆ. 3. వ ౧౫కు 
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వ తెంచి, *శేలం ఇ దువుగీదు వేమియును లే కేయి మైయిక్ వత్తుశే, చాలుర 

జాలు గరంబు మెచ్చం దగునీచందంబు పాణేశ § రాగొయనివ్రే, మయుంబత్షపాతంబును 

దోంవం బల్కుభార్య చందంబునం బల్క్, నివు నిర్బంధించిన స్తీ నీ యెక్కడ! మావు” 

మని ధట్టించి యానిద్ధు నడుగుచున్న నలకూబ రా కారుని దియ్యని మాటలం చేర్చి 

సీద్దుని బోవిడు చునట్లుచేసి, యింక నిజమై నరంభవచ్చి యెక్కడ కార్యభంగ మొన 

ర్చువో యని శంకించి యతండు బయలు వెడలి వచ్చినచోటికి దూరముగా దీసి 

కొనిపో నుంకించిన దై, యేళంకకు నవ కాశ మియ్యని యు _క్టిగా “దాని౯ మన మింక 

వెదకుద మని తాను నతడు సిద్ధుడు” తొ_ల్హ్లంబరుగా త్తిన తెరువునం గడు దవ్వుగాం 

జనియె, ఇట్లు కష్టముల నెల్లందరించి యభిమత శేళిం బేలి నాయకసం యోగమవో 

నందయె 

“. == లోలత్వంబున నుండ నచ్చటికి నాలో లత్పదశేణిచొ 

ప్పాలోకించుచు రంభ వేతొక తె చాయళా వచ్చె జి త్ర ంబునకా,” 

వెయ యస్పరస యయినరంభ. “నలకూబర విడు విడురా'” యన్న 
మాటకు మనసు చివుక్కురుమని మణికంధరుండు తన్ను. బట్టిన శనివ లె వెడలి 

పోంగా హృదయకాంతు. డగునలకూబరుం గదినీ యుంద మని పయనమౌాతజి! 

నామణికంధరుండు తనివిం దీజనివాం డగుటం జేసి తనతపశ్శ_క్టి వినియోగించి నల 

కూబరాకారుం డై తనుం గలసికొనంగా కు బేరనందను.జే యని భ్రమించి తి కరణ 

సుఖముల ననుభవించుచు నీవజుకు నుండిన యది. అట్లు కహ ఈ జ ర్తస్తీ 

పృలావంబు విని తద్రతుణనై వెళ్ళి ఫొంచెమున రాక చాలకాలము కటు. 

తమి(బట్ట లేక తామసము నోర్వక యతని రోయుచు వచ్చి యతనిం గన్నులారం 

జూచుటయే కాదు ; అతనియొద్ద తన పృతిబింబ మనందగు నింకెకరంభను గన్ను 

లుబుకునట్లు పాడగన్నది నలకూబరుండును నీయిరువురంగని వి భాంతుం డయ్యెను. 

అయ్యో ! కలభాషిణికి వచ్చిన కష్టము! లేకలేక న్లేశపడి సంహేదించినయర్థను 
తుణభంగుర ముయ్యెడు తెజంచైన నాద్రైన్యము చెబ్ప(దీలునా! వ్తంకవై నీయిద్దణు 

సవతులకొట్లాట వర్ణింపంబడియుండు తెజుంగు వర్ణింప నాతరము గాదు! ఇది యదు 

తావహము ! స్త్రిప్రకృతికి దర్చణము! ఎన్నిసా మెతలు! తిట్లు! తల త్రి ప్పులు! తుట్ట 

తుదకుం గన్నీళ్లును ! కడపట సత్యరంభ తమ “ తథ్యమి థా్యాభావం 'బేర్చజువ ” 

“రా! చబేవసభకుం బోవుదము” అని వీలచినది. పొవము! కలభాషిణికి నారదువరమున 

శామరూపముకల బే కాని కామగమనశ క్రి లేదాయె. కావున రంభచేతిలోం 
జక్కంగం జిక్కినదై చిన్నతనము రాకుండు నట్లు బింకను లై న బలికి త్రొవంజూచి 

ఫొంద మనుస్త్రీసహజ మైనగరువతనంబు మెజియ 'నేమను చున్నది చూడుండు, 
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సీ “అస్సర స్త్రీలలో నగృగణ్యత్యంబు జగదువక్లోకితంబుగ వహించి 
యూరగ్టీసీ మేన కాదే త్త తమ నీ న్త్రలు రాపోవన్లు పోవమ్మ నానతిశయిల్ల 

యెన్నండు నెచ్చోట నెవాస్టరిచే చ్రే ప్రేలంజూపించుకొనక వస్తుతికి నెక్కి. 
నలకూబరుండు ధన్యతముండు నా గరువతనంబు చే నీకు వన్నెంబెచ్చి 

తే, యొప నే యింకం గడవట నిప్పిశాచిి నాకు సరిచేసిఫొని చేవలోకసభ కు 

నీవు సూ నీవు సు మని యేవిధమునం గలహామాడెద నిది నీవె తలంచిచూడు! 

క. ఈకలహ మపుడ వినంబడు, నాకంబున సురలయాననము లేగతి నా 
లోకింతుం దెగినం దెగన్సీ నాకుమరుండు నిన్ను నిలు మన౯ రాకునికిన్. 

ఇప్పుడే కాదు; ఇకముందును “నీయాన ధరణి విడిచి దివికి నడుగటు వెట్ట” 

ననుచున్నది ! మనుప్యూంగన ! పోం జాలదు ఈలోవముం గప్పివుచ్చుటశై యేమి 
యు ఒకి! స సరి; నలకూబరుడు సంశయాత్తుండై యా వెను మెడవట్ట పాయంద్రో, నెను, 

నిర్లి భ మోహాఫలమా యిది ? సత్యరంభయు నాయమను గ త్తి చేతం మ. 

వాయును* అని శపించెను. ఉదారచిత్తులకుం గష్టములే కదా స్పావ్లి! 

మనోరథ మొకరీతి ఫలించెనేకాని పరిపళ్వమయ్యొు ననుట నిర్వివాదము 

గాదు. అయిన నేమి? ఈవె ప్రబంధముల రాచకన్నె గాదు గావున, కొంచెముతోం 

దృ_వ్పినొందంగల కోమలహృదయ! ఆ కొంచెమునకు మాటు బేరముగ మరణళా 
పము వచ్చివడినను, 'ఎట్లును గాంతీతంబు సిద్ధించె. ఇయం జూవుగలిగిననేమి! శ క్రి 

గుడియొద్ద దేహత్యాగం బొన ర్చెది నని యచటికివచ్చి, యా స్థా నంబునం దన 

వలెనే శాపషగస్తుండైన మణికంధరుండున్కు దేవీకటాత్షమున ముదిమివీడి కుమారీ 
రూపంబున విరాజిల్లు సుముఖాసత్తియు, మణి_స్తంభుండును గుమింగనాడ, వారు 

వారు చెప్పిన వృత్యాంతములంబట్టి తన్నుంగలసీన యతండు కు బేరనందనుండు గామి 

శోకభ రాలసయగుడు నా వెంజూచి మణికంధరుం డిట్లనియె. 

క, కక 989 9696 9906 669 తరుణి! యట్లపురూపం 

39 
బున నున్న వాడ నేంజుము 966 849 eae 969 

(ఆ. ఈ, ప౧౦0) 

అని పలికి, 

చ, “జలజదళౌయతీ! యేను మునిశాపభ్యంబున నెందు నేరికిం 
చెలివివడంగనీక మది ధీరతం ది దృిప్పుదుః గాని నీపయిం 

గలదుసుమొ తలంపు మనగానోక భాభ సనంబు వేళలకా 

ఫల మిటు లొందె దానికిని భాగ్యవి శ్రిషవశంబున౯ ధుదన్ స ౧ 
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చ “అనుడుం గృతార్థనై తి. గుటిలాత్మ కుం డెవ్వడు నన్ను నట్లు వం 
చనమునం గూజెనో యనువిచారగమువాగేను నీదుపొందు నా 

కు నభిమతం బె నీకు దగనన్న తలంపున నీ తలంపు నేం 
గనమిని దిప్పుదు౯ా హృదయ కాండ నినుంగను(గొన్న వేళలన్, ౧౭ 

అని చెప్పి ఇక్క_డను “నీకుందగనన్న తలంపు” నలకూబరునియందుం బ లె 
గలదు అని తనమాటల నముదురో మొగమాటములని వాపోవుదురో యను శంకం 

చేసీ గరువము నభిమానముంగల కోమలమానసయగుటచే ళవథంబులు వమా 

ణంబులు ననుచితంబులని భావించి 

“యాసుద్దు ల్ హృదయైకసాతీకము 'లేమన్నళ౯ వృథాయి త్తతీ౯” 

అని వచించిి నలకూబరునివై మనసుపోవుటకుం గారణ మొండు చూఫునదియై, 

ఉ. కా ఫతే సమంచిత తావకరూవ రేఖ చొ 

వ్చే నొక కొంత గబ్దంగని యిచ్చంగు బేరతనూజు. గోరితిన్ ౨౦ 

క. శాప ఛభయంబున నెజయంగ, నీవై 6 గోరిక మజల్సి నిధిపతిసుతునే 
పావవు వేళను జూచితి, నో పయిసొబ గేను మతి గనుంగొన గుజిగాన్. ౨౧ 

క ఆయతుతనయు( డని ని,న్నే యేం బొందితిం దుదకా వని౯ా మనభాగ్య 
శ్రీ యేమని చెప్పుదుం బడంబోయినం బూంబాన్పునంబడుబోలికయయ్యెన్ ౨౨ 

ఉ. శ్రీయుత మైనదివ్యమణి చేతికి నబ్బంగం బాజువై చిత 
చాయ యొకింతయున్మి-6 గని చాలం గృశించితి గాజువూసశై 

నాయనివేక మేమనుకొనం దుదకిదన్మణి యబ్బె నన్న న 

త్యాయతతత్సమాగమసుఖా పికి నోంచమి నెంచి కుం దెద౯. ౨౩ 

ఆ. ఇట్టి మాట లిప్పుడే నాడుకొనుటయు, ననుచితంబ వారవనితవలుకు 
లిచ్చకంబు లనక యెవ్వరు నమైద్క రదియు(6గాక దృష్ట మన్య వాంఛ. 

అని లజ్ఞాశోకంబులడర నవనతముఖియొ యున్న క లభాషిణికి సమాభథానముః 

జెవ్చీ నిదర్శనముగా సుగా త్రీ కాలీనులచరిత్రంబు వ క్కాణించి మణికంధరుం జావె 
కుందును బోంగొప్టైను. ఈనిదర్శన మెద్దొనికనంగా, ఒకరి వై (బ్రేమయుండినను వారే 

జేనొక క్రొ త్తరీతినుండినంగాని మతిసమ్హతింపదను శ ఖం గారన్యాయమునకు! ఇడిశ్ళం 

గారవి కేషములకుం జేరిన భావప్రకృతి భార్యయందై నంగాన్వి సర్వకాలముల సర్వా 

వస్థల నేకరీతియగు మక్కువంచాల్చిన వారుండరు. ఏడే నొక విలాసము వహొంచి 
యొప్పారిరేని తమి తనంతట రేగును మనుష్యులును బలుమూ ర్తులుగలవారు. 
అందు హృదయవికాసముం గలిగించునవి కొన్నిమాత్రమ. మళీ ఒకరి కొకమూా ర్తి 
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వై బీతి. ఇంకొకరి కింకొకమూ ర్తివె( బీ తి. రేఖలు లీలలు, విలాసములును 

త త్త్ద్ధ అదయసారముల వ్ర కారము సుఖదుఃఖావహాములగుట వింతగాదు. 

అయిన నొక్కటి. వి జెప్పిన న్యాయము ఏకప్రురుషునందును వివిధ కాల 

ముల స్రీ లకు రాగము మాటుచుండుటకు హేతుభూతము ఒక నియందలి వ్రీతివాని 

మూర్తి ననుసరించి హాచ్చుతగ్గులు శెలిసెను; కాని కలభాషిణివృత్తమువేజు పక 

కాలమునం చే యిరువ్సురియెడం జిత్తముహా త్తినట్లున్న ది ఇదిభావ్యమా? మనసు ఒశే 

కాలమున నిద్దర వై సమముగం బాటునా? అనేకులవై మోహముండుట నిజమా ! 

బది కష్టతరమైన పృశ్న్. మణికందరుని వలచినది నలకూబరునిని వలచినది. ఈరీతి 

నిరువురిమిాంద దార రమోహముం బూనియుండిన యొక స్తీ శ్రీని చరిత్ర ముం జదువు 

టచే నెలుంగుదును ఆపె యెవ్వరన సుమారు నూలు "సంవత్సరముల క్రిందట 

కాస్ దేశములో గణస్ట్రయు విద్యాగంభీరయు. గానుండి వెలసిన లెస్ వీనాస్, అను 

నామె. కాబట్టి యిట్టి వ_ర్హనను అస్వాభావిక మనరాదు అపురూస మనవచ్చును, 

అపురూవళశ్ళంగారముల సూచించిన సూరన్న యే *రవిగాననివోం గాంశెకవి!’ 

క లభాషిణియొక్క. తదనంతరవృత్తాంత మింకనుగార వారము. తనశాపంబు 

దలంచికొని త్వరలో జీవంబువిడుచుటయ క _ర్వవ్యమని యెంచి సిద్ధునింజూచి, 

ఇంక జూగేల? నీఖడ్దము అకుంఠితోదో్యోగము. రంభాథాపమును తోని! సవాయ 
కారి, శాన ద్వరలోం గార్యంబు ముగించి తతలంబగు సామా జ్య సుఖంబు 

ననుభవింపుమా యని ధృతిమెం బలికిన సిద్ధుడు ప వృత్యు_్స తర మిచ్చుచున్నాండు. 

నాభార్య నిన్ను ప్రై, వె యయకూడదని కాళి కాబేవిపై యాన వెట్టియుండుట చే మునువే 

నజికంబోయి యన్ని పాట్లంబడితిని ఇంక నామాటవలదు ఈక త్రిని మణికంధరున 

కిచ్చెదను. అతండు దానిని నీవై. బ్ర యోగించి రాజ్య లక్షీమవానీయుండగుంగాక! 

అట్లని మణికంధరుని నతి ప్రయాసమై యాక్రూరకర్శమునకు ననుమతుం జేనీన్క కల 

భఛాపిణియు కోరికోరి కామించిననరు(డు విధి ప్రే గణంబునః దనకు యముడు గాంగా 
కాలవై పరీత్యంబునకు చోద్యంబును అప్రమేయకాంతియుం జెంది ధీరభావయె 

హ్ హః i + + +మణి_స్తంభునకుం దదంగనకుం బ్ర శామంబు 

నేసి కన్నీళ్లు గృుక్కికొనుచు “నీక లంకపాటు తక్కి_నభ యమునకుగాదు సుండు 

మిము నెప్పుడు ప గురుభావంబున నా రాధించుచుండ లేమి కింగానిి యనుటయును 

సుముఖాస త్రియు “'నోయమ్తు మననెమ్మనంబుల కూరియింతేటన పోయెనే 
మిోాందటనై న నీవతియు నీవుగోరినట్లు మము గురుభావంబున నడుపుకొనియెది 
రనిం గల భాషిణి పునః పునఃప్ర గామంబు లాచరించి ముకులితక రకముల యగుచు 

నిట్లనియె 

(ఆ, ర, వ ౧౭౭ 
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భా “పూతం ఛైన మదీయపుణ్యయుగమో పుణంవు టిల్లాల నీ 
పాతివ వ్రత్యముకా విన మదికా భావింపంగా నెట్టి దు 

ర్నితిద కి క్రియ వారికైనం గృపతో నీ విచ్చినంగల్లు నా 
పాతి వ తోము నాకు మూ:ద నయినం ,బొపీంవ దీవింపవే! 

(UW లో 
(ఆ. ఈ, వ, ౧౭౮ 

క, నాన్సండు బరమవతి వృత 

వై వెలయుము రాజ్యవైభ వానుభవం బెం 

తే వర్షిల్లగ నలరచుం 
బో వుడు మముబోంట్ల నీవిభుండును నీవుళ౯. 

(ఆ. ఈ. వ. ౧౭౯ 

ఉ, అట్టిటుం జంచలింపకు దృఢాత్మత నుండు మటంచు నిప్పుజే 

మిట్టివి నీకు. చెల్బునవి యెయ్యవి పెండ్లి కిం బోవునట్లు గ 
ల ళు ౧౧ 

న్పట్టుచు నున్న దాన వతిభవ్యువి కాసము నుబ్బుం జూడ నికా 

గట్టిగ నెన్న దేవతవుగాని నరాంగనవే మృగేతణా! 
(ఆ. ఈ. వ, ౧౮౦) 

చ. అని తనుం బలు,నజ్జ్ఞలరువోతీని వీడౌొ-ని సిద్ధువ త్త ముక 

గనుంగొని నన్ను నంపితిశె ఖద్దము నిచ్చెద రే యటోదు నా 

తనిబలుక త్తి: బుచ్చుకొని నామణికంధరు చేతి కిచ్చి యో 

గ్యనియమగంధమాల్యవతి యై కలభాషిణి నిరిశంక తో౯ 
(ఆ. ౪. ప, ౧౮౧ 

శ క్రికి నభిముఖ మై కూర్చుండెను. స్వహ_స్తముతోం గ త్తినిచ్చుశుల ? 
పి యమునకు మనస సృంకోచము వాయుటకొజుకు. సత్యమైనవలపునకు లత్ణ 
మయ తమశెన్ని వచ్చిననేమి? ప్రి పి యులు సుఖంబున్న (జాలు, ఖద్దవ, ప డదానానంతరము 

అతని మనసు గట్టివడునట్లు గా 

క. “సమరంబున నిదిరించిన, సమచాహితవీరవరులం జక్కడంచుట నై 

జము మీకు నిట్టయెడల౯, బ్రమయక చేనుజువకునికి వటుశౌర్యమునకా.” 

అని తెలిపి కలభాషిణీచేవి యతనిచేత నిర_స్తజీవయాయె !! 

ఈపా త,ముంగూర్చి యింతే విప్రులముగ వ్రాసినందుకు తమాపణార్గమై 

కారణనులం జూపవలయు సూరనార్యుని వాజ్బయ సృష్టి నెల్ల నియ్యది నిస్సంశోయ 

ముగ నగ గణ్యను దీనికిందీటగు చరిత్రమిం శెయ్యుదియు లేదు శృంగారవర్లనముం 
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కేయుటలోను పృబంధముల వెణ్టు లేనియు వేయలేదు. నలకూబరునిశై నాలు 
గేండ్లకన్న నెక్కువగం గాచియుం జెంగదా! ఇవ్టముండినం జెలిక శ్రెలతో మొజలిడుట, 
ఉద్యానవనములో'. బడిపారలుట, చంద్రా దిదూషణము, ఇట్టి వికార చేష్టలన్ని యు 

శేసినట్లు చెప్పియుండవచ్చును. కొని కవి యీవిషయములం దలంపనై న లేదని 
తోచుచున్నది, భావనాళ_క్రిమె వ్రాయువారలకు మనసు పాత్రములయంద 
లీనముగనుండుంగావున సహజ రాగములుదవ్చ నితరములు దట్టవు. మణియు, నీళా 

శ్రీయ ఘోషలకు మధురలాలసాచరి త ములో. (బ్ర వేశమున్నది గాన నిట ననవస 
రములని కవివానిని విడిచివెబ్బనేమో! కారణము లేయేటనై నం బోనిండు మనకు 

లభించినదన్ననో మనసు వళముగాకపోవునంత రమణీయ మైనకథ. కవికి. గృతజ్ఞత 
మై నమస్కారము, రనీకులకు స్వాగతమును ! 

వంత మంచి సుందరమగు పాతమువర్ల నము శోకాంతముగా జెప్పుట కిష్ల 
ల లె 6 

ములేమిచేతనోో మతి, మనక వులకుంబట్టిన దారా గ్యమతంబు 'కతంబుననో మణి 

కంధరఖండితమ సకయగు నాలలనాశిరోముణి కాళ కాదేవి కరుకా పృసాదంబున 

“వ్రనస్సహిత మ_స్హకయు, నిజవురీవ_ర్రినియునై. తనబంఢథుమిత్రా దుల నలరించుచు” 

సుమారు రెండుసంవత్సరములుండి పిమ్మట గాలస్రా పమరణ యాయెనని కరుణరస 

వృథానమగు నీభాగముయొక్క_ సొంపును గవి వికలం బొనర్చి యుండుట భాషా 

దుర్భశగదా? రసములలో శోకమునొక్క-టి. ఇదిమా త్రము నిషేధ్యమన'నేల! నోర 

వ,థానముగా వ్రానీనం గవిత్ఫము "మొక్క. పోవునా? మొ_త్తముమో(ద భారతమే 

శ్లోకాంతమంట! దానికి రాని తక్కువ సెఆ వానికి వచ్చునా! 

ఇట్టి యుద్ద)ంథమున గల్పనాభంగము లుండుట చింతనీయము ! కృష్ణుని 

భార్భలయుద్ద కలభాషిణి నారదులు గానవిద్య్భ నేర్చికొనుటశై_ కడపీనకాలము నా 

లుగేండ్లు. మణికంధరు డంతగిపరములోనికి. బోయనాడదని యేమో, వాని కీప్ర 

యాస మావంతయు లేకయ “ఫుండరి కాయునియను గ హవి శేషంబున సకల రవాస్య 

సంగతవి ద్యాసంపన్నత చేత నారదకలభాషిణులయట్ల యత్యధికుండవు” భాగ్యము 

లభించినది ! ఈయను గ వావిశేషముం బ్రయోగించి వారికిని సద్యః కాలవిద్యా 

మహనీయత ఘటించి కలభాషిణివిరహ కాలమును మట్టుచేసి యుండరాదా? కృష్ణ 

కాంతలశిక్షయు ననావశ్యోకమాయె చానితోం గల్పనయు న్యూనమాయ. 

ఇశ్లే మధురలాలసాచరి త్రము మొదలు తక్కినభాగములలో. గల్పనాలోప 

ములు చసెక్కు_లుగలవు.ఇందు కవి శృం గారమునకుదిగి పాడు ప్రబంధ ధ్గోరణికిం జేరిన 

ముణీకి నంతయు సుగంధ మని దట్టముగం పట్టించు చున్నా(డు.గ తారుగతికముగా 

*_E 
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వ్రాయు చున్నాంజే గాని స్వబుద్ధిపొంతంబోవునట్లు గానము. భావములు నవ్యములు 

గావు;రుచిరములు గావు పాట ప్రా (త;మాట రోత మధురలాలస చిన్న నాటినుండి 

కళా పూర్తువె మోహో ద్రే స. గొనియుండుట్కఆకస్మి కముగా నిరువురకు వరస్పర 

దర్శనము లఫీంచుట, ఉద్యోనననగమనము, జల, శ్రీడాదులు, త శై త్యోపచారములు, 

చం ద్రాదిదాహణము, వివాహము, సాంగోపాంగరతివర్ల నము మొద లగున 

వన్నియు లత ణానుసారము గాంబొందింపం బడినవి. నిష్కారణముగా నూర్యచం ద్రో 

దయవర్లనములు, కళా పూక్టుని దిగ] జయము, యుద్ధము, దాత్యము మొదలగు 

వానిని గూడ వర్షించి కవిసకలలత్ణసంపన్న తౌ ప్రతిజ్ఞను జెల్లించుకొనుచున్నా (డు. 
ఆప్రతిజ్ఞ దుష్ప )కృతి యిట తేట తెల్ల ము సంభాషణమూలమున కథకు నభ్యుద 
యము గల్చించుటమొదలగుకవితాళ కృులన్ని యు నీఘట్టములకు వచ్చుసరికి సూర 

న్నలో నుండక లేచిపోయిన ట్లున్నది. ప్రతిభ లేని పాడుకొంప లీభాగములు నిరర్థక 
సద్యపూరితేములు! అలంకా రాదిశా స్త్రములయందలి మూఢభ క్లిషటుతమము !! 

భావనాశ_క్టిచే ననర్షళముగ వ వభవిల్లుభాగములయొక్క- చక్కందనము 

పాండిత్య బలంబు మై నేర్పడీనవానికి రోవనుట యీభాగవిమర్శనముచే విదితంబు. 

సూరనార్యుండు రెంటియందును పగలు (డు రెంటినిం జూపింప నిళ్చయించిన 

వాండగుట నాంధ్రుంబున నసద్భశ ంబగు కావ్యంబు కళా పూర్ణోదయంబు సృృజింపం 

బడియె. ఫది నిర్జోషుంబు గాక పోయినను అనన్యసా దారణగుణగ ణవిభానీతం బగుటం 

గావో _త్తమం బన జెల్లునది. ఇందు నవరసము లున్న వి. అష్టాదశ వర్ణనము లున్న వి, 

వకరసంబు గా కునికి మేల. అయినను సర్వరసములవర్షనలం జేర్చి యొక కథ ప్రాయం 

జూచుట యసాధ్యము గాకపోయినను, సామాన్య సాధ్యంబు గాదు, భారత శామా 

యణము లట్టి విస్తారేతివోసములం దప్ప నన్యంబుల సర్వసౌభాగ్య్యములకు నాస్పదం 

బుండదు. అపారపారావారంబుం బోనిమువోచరి తేముం గల్పీంచినంగాని రససంచ 

యంబు లెల్ల నందు యు _కగతిని నిలువంజూలవు. అట్లగుట నీ గృంథమున నసంగత 

ప్రశంసల చేయ వలనెను. అపరభాగము ప్రబంధములకుం జేరీనది. పరిమితస్రాళ 

స్త్యము. పూర్వభాగము (అనగా నాజవయా క్వాసమునందుం గొంతవటికు) అమే 

యప్రభావము* దానింగూర్చి యెంత నుతించినను అత్యు_క్తి గలుగదు అందలికల్చ్బ 
నలు, సందర్భములు మహేంద్రజాలనులట్లు ఆళ్ళ్చర్యక రములు, తెలి ప్రానీణ్య 

మన్ననో వాచాతీతము! మొనముగం గోలి హృదయము పరవశముగా నానందింప 

వలయు నే కాని మాటలం దమి ఖు. పాత్రములవచనములు మధురసుథా 
ధారలు! 



లల 

అట్టగుట శ పింగళి సూరనార్యునియెడం గృతజ్ఞ తయు భక్రీయుం జూప 

నెంచినవారును, ప దవమకుం గలరసతృప్టను దృ_ప్రినొందింపం దలంచు 

వారును నైన రసికు లెల్లరు నీకవికులో _త్తంసునికృతులం బలుమాటు పఠించి 

కృతారు లగుదురు గాక! 

మైసూరు, ర 
1061917 ట్రమంచి రామలింగా రెడ్డి, 



ఏతద్దం౦థస నామావళి. 
Q | యి 

re 

పూర్వకథ * ఉత్రరకథ. * 

1 కలభాషిజీ (కథానాయిక) 1 కళాపూస్లడు (కథానాయకుండు), 

2 నారదుండు. 2 మధురలాలస (నాయిక), 

8 మణికంధరుండు (నారదశిష్యుండు) రి బ్రహ్మ. 

4 రంభానలకూ బరులు 4 సరస్వతి. 

5 కృవ్లుండు- మొ. త మదాశయు(డు (నాయికతం డ్రి). 
6 మణి_స్తంభుండు 6 రూపానుభూతి (నాయిక తల్లి.) 
7 చేవలోకపుచిలుక. 7 అభినవకౌముది (గంధర్వ స్త్రీ). 
8 ఇంద్రుడు. 8 ప్రథమాగమాదులునలుగురు (మం 

9 మృ గేంధ్ర వాహన తులు). 
10 మాయారంభ. 9 స్వభావుండు (సిద్ధుడు) 
11 మాయానలకూబరుండు 10 సత్వదాత్తుండు. 
12 సుగ్యాత్రి (సుముఖాస త్తి). 11 దత్తాలేయుండు, 
18 కాలీనుండు (మణి స్తంభుండు). 12 యజ్ఞశర్శ. 
14 అలఘు వృతుండు (మళయాళపు బ్రా, 18 'చేవవిమూనమను. 

హూణుండు). 

15 మణికంధరపహోరము, 

* ఈగ,0థమండలి మొదటినాలు గాశ్వాసములు ఫూర్వకథగను దక్కినని 

యం _త్రరకథగను నూహించునది. 



4 జ Aaa రప్రభాణారువ 

పమదవిలాసన లా. .. 
దను కిలువేలు వై వెలయు కాండవకృష్ణువదాబ్ద సేవను 

త్తమతనయాదిసంవదలు తామరతంవర లె పవర్దిలకా 

రమణం దనర్వ్చుం. గావుత ధరకా నరసిం గయకృష్ణుం. డెంతయున్, 

మ వలకేల్ దాపలికిం గుచ స్తబక నేవాలోలతం బోవ "జాం 

వలిశేల్ సీగ్గున మాన్చ నల్క- నది తత్చార్శంపు లేంజెక్కు గో 
మలపాదంబును ముట్టు చుక వలచు బృహ్హం బర్ధనారిశ్వరుం 

డెలమి౯ నిత్యముం చోచుం గృప్తవసు థాధీశుకా నృనీంహోత జున్. 
క్ / aC) పరీ 

చ. అనయము వమ సంధిల.గ నాస్యచతుష్ట్రయయాగపద్య చుం 

బనఘన కాంతం బోలె నిగమంబులపేరిట నాల్లురూపులం 
దన రెడుభార్థమాట జవదాంటక సృష్టి యొనర్చు వారిజా 

సనుండు నృనసింహకృ్ళష్ణవిభుం జాల జి రాయువుం జేయు గావుతన్ 

చ ఒనరంగ నూగ్గషలోకముననుండి ధరిత్రి కి డిగ్లుగంగకు౯ 

మనసిజవై రిహాళియు హిమతీతిఛృత్కే టకంబువో లె శో 
భనరసభవ్య కావ్యమయ భారతి కిక వసతిస్థలంబు లె 

తన రెడు వామలూరుభవతావసు సాత్యవ తేయుం 'చెళ్చెడన్. 

t= 



రొ 

కళాపూర్టోదయము 

. పలుకం దలంవ దవుష లగుభారత రామక థార్థముల్ విభా 

నీలం నరంటిపం డొలిచి చేతికి నిచ్చినరీతి నాంధ్ర వా 

క్సులలితశ_క్టి నందటికు సుప్రథితంబులు చేసినట్టిధ 
న్యుల నుతియింతు నన్న యబుధో తము? దిక్క_న నెజ్బపత్క_విన్ (| 
మెచ్చి యొకింత గౌరవము మెచ్చశ యుండి లఘుత్వ లేశము౯ 

దెచ్చుటకు౯ సమర్ధు లె కృతి శ్ యకుం గక విత్వగర్వితుల్ 

తచ్చరితం బువేశ్ను కుచితం బగుం గాక నగంగ నైనవా 

కుచ్చి యజాగళ_స్తనపగోత్రుల వారల నెన్న నేటకిన్ 7 
{ విశ్రాంతి విరతి గావింవక సారవ త్సాహిత్య సా మనస్యంబు "లెజీంగి 

సమయంబు దవ్చక కో వణకగోరంబు లె నశబ్బముల నత్యాకులాత్మ, 

జేయక సత్పరిచితసుకుమూర వాక్సర ల తాభిప్తాయుం గా నొనర్చి 

వదబంధ శిథిల త. బాటిల్లంగానీక యేచందములయందు 'నేమరిలక 

వరంగుకవియు దోహగరుండును యశము దు,గమును బడయు నట్టు గానినాండు 
కృతి దు రావ మొదన్ర ల్స్ ర్సియు6 బాలు నీకుంట గాదు హోస యోగ్యం చేయు. 

. అని యిష్ట దేవతా స్రార్థనంబుః గావించి సుకవ్రుల సేవించి కుకవు లు వేచమూమాత్ర, 

దండ్యు 'లగుట భావిరిచి స సకలలతణలతీతం వై నవమవా ౪ గ్రబంథంబు క్రీ రి కారణం 

బనియు నితరం బవవోనకారణం బనియు నూహీంచి 'మొస్టయేనియ. నొక్క 

సరస్మప, బంధనిబంధనంబునకు జూతకాతూహలుండ నై యుండునంతి 9 

తనకీ ర్రి సక లదిగ్దంతిదంతానంత కాంతివ ౦ క్సికిం జెలిక లె 7 గా 

దనక, తావంబు మా రండవమండల చండి మోవ దేశమునకు నొజ్జ గాం 

దననీతిపస యుగంధర భట్టి చాణకర్ణిఘన చాతురికి నిదర్శనము గాంగ 
దనవిలాసంబు కందర్చేంద, ద,నందనవా ర్తకు ఖండనవాది గాంగ 

వెలయుమునుమార్లవ “రృనొవిరతవిహిత,ధరణివరిపాలనాపరిస్ఫురిత రాజ్య 

వైభవుండు నృసింహభూవరసుతుండు, జిస్తుశుల్యుండు నందా ర లకృష్టవిభు(డు 

. అనర్హ్హ్యమణిమయాభ రణకిమ్లారితదిగం తరుండును, గంధసారకస్తూ రికాద్యను లేవ 
సౌరభసం వాసితర్భంతభాగుండు నగుచుం జెలువు మోటి కొలువుకూటంబున 

గురుళు క నీతిచాతురీవిఖ్యాతవంచనా చుంచువం చాంగనయజయా తిశయభూపిత 

"భీమువ. విశేష నె వై యాత్యు లగునమాత్యులును, సదనూచానసనం "చాయ 

సీద్దాధ్యయనళు్యుగరిమపరీవూర్ల ర _క్రివిభాజమాననానా వేదమం త్ర, త తం త్ర సంతా 

యమానశాంతికర్శ దూరవారిత దైవ కా త్యాహితులగువురోహితులును, కాణాద 
కావీలగొతమిీాయ వై మినీయవై యాసిక పాతంజలతం త్ కాగాంక పఫూర్వవత్ను 

పరీత్యకరణచణయు _క్రికల్పనానల్పకల్పితప వ తివాదిబుగ్గివిధర్షీంసు లగువిద్వాం 

సులున్కు బ్రావాపాద్యవా రాహవై స్తనమోత్స్యమార[ం చేయభాగవత బ్రహ 

ఇవర్తశౌర ర గాపడసాందాదినిఖలపు రాణక థా కథనపాండిత్య పరి తోషి షిఠాంత 
ర 

(a 
ఖ 

| 



వీఠీ క, క్రీ 

రాషణికులగు పౌ రాణికులును,ఆశుమధురచి త విసారకవి తావిజృంభణ_స్తంభితబొ 

ణభ వభూతి కా లిదాసముఖ్యవిఖ్యాతిగారవు లగుకవులున్కు బవువిధపు రాతేన 

జ్యాతిషసిద్దాంతసంఘర్ష నిశితమతిచతురిమసమధిగ తక భా కెషస్టానిమేషాదిసూ త్మే 
సూత్షతరసూ త్షృతమకాలక లనాక"శ లప కాళకీ ర్తికు లగుమావాూ రికులును, 

ధన్వంతరిద స్రచరకప్ర ముఖనిఖ లాద్య వైద్య వైశార ద్య దృష్రాంతభాజనాయు ర్వేద 

వెదిగ్యవై ఛభవాలం కారు లగునగదం కారులును,విశ్వావసుతుంబురునార డాంజ'నే 

యభ రతమతంగకోహళ ద త్తిలవ, భృతి గాంధర్వకెళలగారవస్మరణగాన మాధు 
రీధురీణతా ప్రీ శితబుధ శే, శికు లగువై ణికులును, రూపలావణ్యవి భ్ర మవిలాస 
విభ వవిస్తాపితవివిధజనస్వాంత లగువారకాంతలును, నికంతరవరిణతబవాువిధ 

క హరణ వృణకిణగణ కాఠిన్యఖండితకంక టా మవయోవిభాగబోఘుష్యుమాణశౌ 

ిసాహసోద్భటు లగుభటులును, యథోచితప్ర దేశవర్హు లగుచుం గోలువ 

వెతృహ _స్తజనసమాఖా్య్థనసందర్శితసామంతకుమారుల సెవలు కటాతువోసభాష 

ణాదుల నాదరించుచు గీత వాద్య తాళ నువ _ర్హిన ర్థకీన ర్గన పృవ_ర్హనంబు లవధరిం 

చుచు ననెక విధ రాజ్య కాగ్యవినియు కు లెనయధి కారిపుగుషులవిన్న పంబు లాలిం 

చుచు వందిబృందపఠి ్థిమానబిరు దావలీ ప్ర బంధమందరళ బ్టార్ధ చమత్కారం 

బులు పరికించు చునొడ్డోలగం బె కూర్చుండి కార్య పృసంగవళంబున 11 

నీ శోభితావస్తంబసూత్రు, గౌతమగోత్రు, సుచరిత్రుం బింగళిసూరసుకవి 
పౌత్రు నన్నపరతిభావన దౌహిత్రు నమరథీనిధికి నబ్బమకుం బుత్రు 
ననుజన్తు లి న్య యమరనయెజ్జనార్యు లు భ క్రి సేవింప నలరువాని 

సత్క్మా_వ్యరచనావిశారదుం డగ వాని నూరననావువిశు తుని నన్ను. 

ఆ. బ్రియము సంధిలంగ. బిలివించి బవువ స్త,భూషణాది దానముల గరంబు 

సంతసం బొనర్చి యెంతయు గెొరవ్క మెసంగ మధురపఫణితి నిట్టు లనియె, 12 

శా నీచే వొక్కమవో ప్రబంధము గడు౯ా నిర్హి దసారస లీ 
లాచితృం బగొడాని నోయనసు వాలాయంబు. జేయించుకో 

మాచి _త్రంబున వేడ్క. యుండునది నీమాధుర్య్భధుర్యో్యోరు వా 
గైసచిత్రి౯ సఫలంబు నేయుము సుధీవర్షంబు లోహో యనన్. 13 

మ, ఇటము౯ గారుడసంహి తాదికృతు ల వింపొందంగాం చె కొన 
ర్చుట విన్నారము చెప్ప నేల యవి సం న్తుతో్య్యోఛయేషసం 
ఘటనకా రాఘవపాండవీయకృతి శక్యం బే రచింపంగ నె 
చ్చట నివ్వారికి నీక చెల్లె నది భామోకావ్యనుం చేయంగన్ 14 

క అని యాదరణము మిగులం, దనర నియోగింస నేను నాకొలంది గనుం 

గొన కీయకొంటిం దగ నా, యనఘుండు సంకల్పసిద్ధుం డనునమ్మిక చేన్, 15 

వ. ఇవ్విధంబునం బూని యమ్షవోప, భువుసగారవని యోగంబునకు ననుగుణంబుగ 

మవీయళ _కృనుసారంబున విచారించి యవూర్వక థాసంవిథానవై చి నవాని 

sC 



త్త కళాఫూర్లోదయము 

యంబును శ ఎ్రంగారరస ప్రాయంబును బుణ్భవస్తువర్హనాక ర్ధనీయంబును నగుకభొ 

వూర్జోదయం బనుమవో కావ్యుంబు నిర్శింపం గడంగితి నట్టిమదీయకృతి కధీశ్వ 
రుం డగుచుం బెం పాందునం ద్యాలకృష్ణభూవిభునివం శావతారం 'బెట్టిదనిన 16 

తే. సకలకువలయపాలనై శ్వర్యయుతు(డు, చండ థామకృత శ్రీఘనుండు నైన 
రాజచం ద్రుండు జగతిం గరంబు వెలయు,సంతతోదయసౌాభాగ్య శాలి యగుచు 

లే అత్రిలోచనభవు: డయ్యు నతడు మోజె 
నవరిమిత తార కావళీ కధిష్టం డగుచు 
దాం ద్రిలోచనభ వుం డయ్యు ధరం గుమారుం 

జచేకతారకజయ మొందు కేుమియరుదు. 18 

క్ట, ఆచం దు నివంశంబున, భూచం దుం డా నెవీజ్బుక్కన శేం ద్రుం 

'డాచ కృ వాళశై ల, తూచ క, స్ఫూర్తికీ రిసాంద్రుండు ఫు సైన్. 19 

క. ఆబుక్క-నృపాలుని బావోబలముకొలంది తదసిహ తరిపువీర 
ప్రాబల్యని రాకృతనల,కా బరునకు6 జెలియు: చెలిసికొనం గలం డేనిన్ 2() 

చ, మతి నజుం డంచు రూపమున మన్మథుం డంచు నయోన్నతికా బృహ 

స్పతి యనుచు౯ వదాన్యతను భానుసుతుం డనుచుకా నుతించు నా 

ర్యతతి “ోనిరంకుళాణ కవయ” యం చది యోర్చుట గాని బుక్క_భూ 
పతికి సముండు లేడు తల(వకా భువనంబున నేగుణంబులన్. 21 

క. పొవనగుణ యగునబ్బల, దేవిని గులశీలగుణనిధి౯ా మణీ బల్లా 
దేవిని వివాహ మయ్యె మృహావిభవుండు బుక్క_నరవరాగృణి వేడ్క_న్ 22 

క, అందును బల్లాదేవికి నందను లుదయించి రిం ద్ర, నందనసద్భశుల్ 

చందనవిశదయళుల్ సం, కృందనవై ఛభవులు రామ రాజ ప్తముఖిల్. 23 

ఉ. భూమహనీయళశీలుం డగుబుక్కంయయ గృవఘాట కబ్బలాం 

బామణికి౯ జనించిరి సమ_స్తగుణాఢ్యుండు నింగరయ్యయు౯ 

'రామవిభుం డహోబళధ రారమణుండును విక,మాన్వయో 

ద్దామత నొప్పునీతికి నుదగజయాభ్యుదయంబులుం బిన్. 94 

ఉ, అందును సింగభూరమణు. డౌబళ దేవిని బెండ్లి యాడి సం 

శృందనతుల్య వై భవులం గాంచె దనూజుల మువ్వురకా బుథా 

నందవిథాయి నిర్మలగుణ క కరుకా నరసీంగ రాజు శీ 

నందనతుల్యు నారవిభు నవపురూరవు( దిమ్సపారి నున్, 25 

ఏ. వాలినకీ ర్రీం బెం పెసంగి వారలలో నరసింహ రాజు నం 
చ్యాలఫురాధిపత్యవిభ వాతిశయంబు వహించి మించెను 

బ్వేలనిరూఢి నెల్లెడల వి శ్రుత మె తనవంశ మెల్ల నం 

ద్యాలపద ప్రసిద్ధి దనరారుచు నెంతయు. బేజరిల్ల(గన్, 26 



ewe 

AS 

gr వీఠ క, 

. ఆనరసీంగ హీతిపతి, మానవతీతిలక మెనమాదమటేవి౯ 

భూనుతసమ_స్పగుణల,త్మీనిధి. దగం బెండ్లి యాండెం గీ ర్తి గలిర్బన్, 27 

. మందారమం డాత్ష్ససం దాయిదాన ప్రీ ద్దుండు సీింగర తీలివరుండు 

గర్వితా రా తిదోర్షర్వని రావణో దీర్దుండు నారథా తి విభుండు 

భూభువనవ ప్రశంసాభశో భితిమవాస్రాభ వాఢ్యుండు కుమాకెొబభుండు 
శరదిందుచం ద్రికౌవ రిశుద్ధ విహసనస్ఫురదనర్హళకి ర్తి రీ వరద రాజు 

. గృచురవిక్ర వరఘుపతి రఘువతియును, దనయు లేవురు గల్లి రుదా_త్తసకల 
గుణగరిష్షులు నరసింగకుంభఖినీత లాధినాథున కమాదమాంబయందు. 28 

. నరసింగవిభునిసింగరి, నరవరుం డసమాను( డధికనయసారత ని 

నంత నతిధీరత్క నరు దగుదానకి, యావిహారత నిలలోన్. 29 

+ నారాయణభ కుడు సుజ నా రాధనవరుండు జలరుహాతీ సుమనో 

నారాచుండు నరసింగయ్య నా రావనిపాలకుండు నరవిభుం జాజిన్ 80 

స్వా రాజభావంబు కారణంబుగ నేమొ శ క్కుండు నెలవున జడియ కునికి 
మి మొ త్రేపు తత దాను మిత్రుండ నని యేమొ యము డాత్మేవ్రరమునం దెమల 

వ... నోపామదారూఢిచే నేమొజలభ ౫ దనవీటం గలంగ కునికి [కునికి 

తల్లడం బేల యే ధనదుండ నని యేమొ | ధన రాజు నిజపురిం దల(గ కునికి 

తమకు మతి దక్కు. లేమిని దలంకి యేమొ 

కడమనలువురు మూలల నడంగి యునికి 
వీరవరుం జై ననంద్యాలనారవిభుని 
యాజి ఘోర భేరిధ్వను లడరునప్రడు 81 

పగ లనుశబ్ధమా త్రము నభగికుసుమంబు నిజంబు నారభూ 
జగదధివప్ర తావగుణసంపద చే రవి దత్సమానుం గాం 

దగునె నుతింప నారవి వ, తాపమవా తము చేత బేర్చు చుక 

బగ లొకనా(డు దవ్చక యపారత( బొప్పడు. గాక మానునే 82 

. వదలక యుత్కే_ శేంద్రుని సవాయిబరీదు నడం చుదుర్ణయుకా 
గుదువనమల్క_ దల్ల వల గొ ప్రై మహాదు తసంగరంబులో 
నదిరిచి కొండవీటికడ నెవ్వరు. సాటి విచి శ్రీ శౌర్యసం 

పదవస నారనింహవిభువ్టకి నారన్ఫృపాలమౌళికిన్. 83 

షుపదభ క కిచే ధర్మస సంవ త్రి ధర్మస సంవ త్తి చేతను జయంబు 

బయసిద్ధిచేత నుజ్జల బౌవాుశౌర్యంబు శౌర్యగారవమువేం జతురనీతి 

నీతి వెంపున మహనీయస్త+ మ్రాజ్యంబు సా మాజ్యమహిమచే శాంతిగుణము 
వో 

కాంతిచే వేదాదిసకలసన్విచస్థలు విద్యల చే బుస్థివిలసనంబు 



6 కళావూరోదయము 

తే. దాన బాత్రవివేశంబు దాన నీగ్కి దానం బ్రవిములకీ ర్లియు దానం గులము 
ప్రేమ నత్వ్యంతము నలంకరించుకొనయె, భళర నందా్యాలనార భూపాలకుండు. 

చ. ఘనతరదాన చాతురిన కాదు శ్రు తిస పతీ స్పృనై పుణం 

బునను బుథానురంజనుండు భరాంశుచిత్వమునంద కాదు శో 
భనపుంబ, ఆ తొావసంవదను బావకుం డానరనింగ భూవనం 

దనుండు కుమారయోబవసు థఖాతలనాయకు: డివ్వసుంధరన్ , లర 

ఉ సొలతి కకతాపరాయణు(డు సత్ఫవచస్కు.(డు దానశాలిదో 
స్స త్రీ ఏవిజృంభితుండు రణళె "ర్వధురిణుం డకల్తషుండు ఫ్ 

గత్వ్వముమన్కి_వట్టు చతురత్వనిథానము నీతిపస్థితీ 
త_త్త్వవిశారదుండు వరదతవీతిపాలు. డలోలు. డయ్యెడన్. 36 

క కరుణాఘనవీక్షణమున, శరణాగతరతుణమున సంగరశె ర్యా 
భరణాహితశితుణనమునం దిరముగ రఘుపతియ రఘుతిం దలపోయన్ 37 

ఆ అందు నీంగరయ్య యనవద్య గుణగెర,మాంబం చెండ్లియాడి యాత్తజులను 

గనియె నారసీింహజననాధు రఘువతి, తాత లేంద్రు, నోబమనుజవిభుని, 88 

క ఆనారనసింహవిభుం డస్కమానగుణు(డు ee క యశో 

. కి 9నిధి యహాూబళఖ్యధ, రానాధుండు సకలగుణవి రా జితు( డయ్యెన్. 39 

ర ఆమువుగరలో నగ్సజుః, డై మిం చునృసింవునకుం దదంగన యగు శ్రి 

రామాంబకు నుదయిం చె వమృహామతి నానళచినాబళా ఖ్యుండు వెలయన్. 40 

ఉ. దేవవిభుండు ఖభోగమునం దీ వ్ర మయూఖు( డఖండచండ తే 

బోవిభవంబునం దపనసూనుం డనూవవితీర్శి వెంప్రన౯ా 
చై వత మేదినీధరము భి ర్యమహ త్స ఏమునం దలంవంగా 

సావళిచిన్న యోబమనుజాధిపముఖ్యు(డు రాజమాత్రు(జే 41 

క ఇది సింగరయ్యసంతతి, తదనుజుననుజుం డగునోబథరణిపువంశా 
భ్యుదయ క, కమ మభివర్షిం, చెద నింక భువన ప్రసిద్ధి చెన్నెసంగంగన్ 42 

ఆ ఆకుమారయోబభూ కాంతుం డింపుతోం బెండ్లి యాడె గుణగఫీరచరితం 

దిరుమలాంబ నెందు బరమపాతివ త్య, పావనతం దనర్చుభాగ్య్ళినిధిని, 48 

సీ, నానాగు తై కనిథానంబు నా నొప్పు నరసింగ మేవనీనాథవర్యు 

నిద్దంపుంగీ ర్తులం దద్దయు విలసిల్లున్ట వెద్దయహో బళ ధిఇతిని 
నాదిమన్ఫపగతి మేదినీజనములం బ్రోడి సేయుచు నొఫ్పుమూదవిభుని 
సన్ను తోన్న తవృ త్తి నెన్నికం గన్నట్ట చిన్న యహో బళశ్షీతిత లేంద్రు 

తే. సారతరచారుచారిత్రు నారనృపఫుని, నాకుమారౌబళుండు తిమాంబయందుః 
గనియె నేవురుసుతుల సణ్వ్యా_ంతియుతుల, విష్ణునే వాభిరతులం బ్ర వీణముతుల 



వీఠి క. 

శ్రీ క, అందు నరసింగవిభుం డిం, పొంద(గ దాం బెండ్లియాడె నుభయకుల శ్రి 

సౌందరర్షగుణచరిత త్రము, లం దిరమై తనకుం దగినలక్ష్నీ దేవిన్ $ 
స్రగ్ధర. అలక్ష్మీ చేవియం + దాయతమతి న | గాంచెం 

టై లోకస్తుత్యుల౯ా నందనుల నురుయశోభవు నో బాహ్వాయత్తూ 
పాలో త్తంసుం గవిత్వప, , ముఖబనవాుకి భౌ పారగుం దిమ్త రాజు౯ 

బాలాడిత్యోనమార 2 స చురతరరుచిస్సారు నారశ్షీతీం దన్. 

య, వై భవజ్బంభధఖుణా వానవ్రం డిందుముఖినవీనచే 

తోభవమూంర్శి కల పవిదూరుండు నిత్వరమావివోర ౧ 
అ పహాయ వలన సలసల హు “డాకుపూ 

రౌబళునారనసింహసుతుం డౌబళునెన్నికి శెక్కు_ నెంతయున్ 

వా, అత్రాసోజ్ఞ గలశూర తాగుణకుమూ ౨ హాోేబళ మవ్లపసన 

త్పుత్త శ్రీ ఖ్ సరసీంహతిమ్షవిభుకి రుల్ మోాటీ యత్యంతవై 
చిత్రం ది కటుల౯్ నక9ంప నపి దా శీలించు చున్న ట్ల తప్ 

సోజ్రా కారసరస్వతీసతి నటంచు౯ సూరి కాడి డ్లహ్వలన్, 

క, ఏసీమ నెదురులేక వి భాసిలు నంద్యాలతివ్యసార్టి వు బలముల్ 
వాసీ గలయతివిభాసి ప్రాసాదులతోడ సత్సబంధములగలతిన్ 

ఉ. భూలలనాలలామ ey బొ ల్ఫ్పెసలా రెడు వేశ్క_తోడ నం 

ద్యాలకునూర యో బనరనాధువృసింనానినార శే "రియు 

త్రాలభుజాగ మెక్కుటయు. దక్కక యొక్కెం దదీయకి రియు౯ 

బాల సుమేరుశ్ళంగము సపత్నికి మచ్చర మెచ్చ కుండునే. 

ఆ. అతనినిన్నతండ్రి యగు వెద్దయోబభూ నాయకుండు గాంచె నందనులను 

సారసుగుణమశిప యో 5" ుక్షండ, యాబ ₹ దు," జిన్న యా ఎభువిని, 

ఉ థరజనాఫివర్ష్యుండు తది యకనిష్తవితృవ్యుం డుజ న్ 

కారుడు విన్న యా ఐళు.డు గాం చెం దనూజుల మువ్ఫ్వుర౯ా నో 

హారిగుణోన్న తుం దిరుమలయ్యను 'రాజమనాము: గృషభూ 

మిరమణో త్రముకా దిళల మించి నిజాన్వయకీ రి రర్ప_న్' 

ర, ఇల నంద్యాలకుమార, బళువంశోచరి త్ర, నిది సువావనప్భ ల తం 

బొలు పొందుతవనుజనుని, విలనీతవంశ్ కృమంబు వివరింతు నిశన్ 

డ్, సంగర పార్థం డావరదశే రి సుత త్రితయంయుం గాంచె నా 

శ్లాంగన రెన శ్ర తిరుమలాం విశయందు మవాగుణాధ్ను 4 

ర్రంగజనాధివు౯ బుధవర వ స్క ణుతుకా నరసింగ మేదినీం / 

దుం గవిపోష ణాతిచతురుం గనక తీతిపాల శేఖరున్. 

4/ 

49 

౪2 
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గ్ 
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తే. అందు శ్రీరంగ రాజు సవ స్తగుణని, శేతనుం డా శి తసుపర్షశేతనుండు 

తనకు గులరూపగుణములం దగివయట్టి, తిరమలాంబికం చెండ్లియైై తేజరిచ్లి. 

శోభనజయలాభ సౌభాగ్య భూభరణాభిశో ఫితుం డైనయాబశేం దు 
నిర్మలసత్కర్మధర్మనిర్మితబుధ మైోాదుం జై. యొవ్పుతిమ్మవిభుని 

సురదంతిశరద భ, హరదంతిరిపునిభ స్ఫురదుదంచితక_ర్షి వరదవిభుని 

విష్ణునే వాఢ్యంభ విష్ణు నిత్యా చార నిబూతహృదయుని గృప్పనృవుని 

తే. నందనులం గాంచె నలువుర నందన ద్రు, మానువ ర్లనకీ రనీయానవరత 

దాననుదితార్యతతుల ననూనమతుల, రమణ దిమాంబయందు శ్రీరంగ రాజు, 

తే అట్టి శ్రీరంగ విభుద్వితీయా నుజునకుం 

గనక వసు థాధిపతికిని గలిగె సుతుడు 

ధరణిం గనగిరియాబ ళళ్వురుం డనంగ 

నభినుతాహ్వయు. డగుచు. బెంపారె ఘనుడు. న్ 

. అది వరద రాజువంళ క్రృమంబు నది 

er 
లో టైవంశాభివృద్ధికి పాతువ్రులయి, తనరుసౌజన్యనిధు లన్నదమ్తు లెపుడు 

తనదుసౌ భాత్రమునకుం జిత్తముల నలర్య వెలసె నంద్యాలనారప్ఫథ్వీవరుండు. 

. ఆనారతీతిపాలుం డ, నూన శ్రీ విభవసముచి తో ద్వాహవిధిం 

బూని వరియించె నిజరూ, పానుగుణం దిరుములాంబ నధిక ప్రీతిన్, 60 

పుణ్యకుల శీలమహిమలప్రోక యనంగ, నిష్కళంక పాతి వృత్యనిధి యనంగ 
వెలయు నంద్యాలనారభూవిభుని దేవి, పరమశుభ గుణనికురుంబ తిరుమలాంబ 

. ఆతిరుమలాంబయందు' బ్ర, భూతయశుండు నారవిభుండు వుత్రులం గనియెం 

బూతాత్తుల నరసింగ, త్ష్యాతలవిభి మాదనృపునిం గనక థీతిఫున్. 62 

ఉన్న తిం బేర్చి యందు వెలయు౯ నరసింగ విభుండు శౌర్య్వసం 

పన్ను( డటంచు విద్య చద్రితిపన్ను డటం చు( గవీంద్ర కోటికికా 

సన్నిధి యంచు నిత్వహరింన్నిధి యంచు వివన్న రక ణా 

సన్నుC డటంచు నెప్పుడు( బ్రనన్ను. డటంచు జనుల్ నులింపషంగన్, 63 

నారయనరసింవుు'డు మది, నారయ నరసింవాుండే యథార్లము క రజ 

శ్రీరచిశార్యస్థితి యై, భూరి ప్ర వ్లోదభ రణమున శ్లోభిలుటకా 64 

ఛా స్ఫూ ల్రిప్రాఢి నిరంతరం బగుచు నెచ్చోటం బి, కాళింవంగా 

వ ర్తిల్లక్ భువనంబులందును సవహోవస్థానవత్ ఇ ముదీ 

మా_ర్తండద్యుతినై భవంబులు ననిర్మ ర్యాదవై చిత్రి తోం 

గీ ర్థింపళా వశమే నృసింహవిభుసత్కీ ర్తి వ తాపోన్న తుల్ 65 
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ఉ. భానుసమాన తేజు(డు విభాసు రరూపమనోజుం డుజ్జ ఏలా 

నూనయశోవిభాసి విభవోదయనిత్వవిలాసి విశ్వస 
న్థానితవ_ర్రనుండు కవిమండలని ర్తి తకీ ర్తనుండు ల 

శీనవమాధవుండు నరసీంవహాునినారయమాభథవుం డిలన్. 66 

. వితరణనున రణమున నున్న తేవినయంబున నయంబునం దన కిలలేC 

బ్రతి లేక నారభూపతి, సుతుం డామాదప్రభుండు శోభిలు మిగులన్ 67 
. కనకమహీభ్ళద్వరుం డల, కనకమహీభృద్వరుండు గట్టిగ శ"ర్యం 

బున విబుధాథారత్వంబునం బరహితధర్మ భావమునం దలపోయన్, 68 

శాస్థానం 'బెన్నండుం. బాయ దుత్సవఘవస్వ స్త్రీ షసుఖ క్రీడ వై 

రొ 

వ. అందు 

. శేషందర్పము చివ్వి శీతాంశు రుచి నవ్వి పాలమున్నీటివైం గాలు దృవ్వి రా 

వై నొందకా భువి నర్టిలోకము దివిం బృత్యక్థిలోకంబు న 

నూ్య్యూనుం 'డాకనకయ్య యుద్య తకృ పాణుం చె నమా శో ంబునకొ 

దానమో త్రము లింత యంత యనుచుం దర్కింవంగా శక మే, 69 

సంతానసుర ధేనుచింతావణి శ్రీకి లజ్ఞం దా నొనరించునొజ్జ యగుచు 
నలకాధిషతిసూనునల కాములకు దర్చరహితత్వ మొనరించు మహితలీల 
నరభీష్వకోదండగురుభీషసమరంబు దక్కువ యనిపించు నిక్కువముగం 

గుంభీనస క్రో డకుంఫీనగిరు లకు విశ మంబు నొనర్చు నశ్రామమున 

సంతతెదార్య సౌందర్య శే ర్యధరణి, భరణనై వుణగుణములప్రాఢి మెజనీ 

వరుస నరసింగ మేవినీశ్వరునినార్య నరవ రేణ్యునికనక భూనాయకుండు. 70 

. ఆమువ్వురందు నగ్కజుం డై మించిననారసీింవుు. డతులితవిభవ 

శ్రీ మెజటయం. 'చెంద్రయా డెం, బ్రేమం చెదకొొండ మాంబం బినకొండాం బన్.౯1 

. నిరుపమవిక్రమంబును వినీతియు నీతియుం బోలెం ద_త్త్వవి 

త్ప్సరిచయముకా విర_క్టియును భ క్కియుం బోలె సుయోగవర్తనా 

దరవిభవంబు శాంతియును దాంతియుం బోలెం గరం బలంకరిం 

చిరి తమనిత్య సవ నరసింగయ నిద్దబురొండమాంబలున్ 72 

. అందు బెద్షకోండమాంబయం డానర్య సీంగభూవవరుండు శిసష్టమతులం 
ది 

గాంతియుతులసుతులం గనియె మూ ర్తితమా,రమణుం దిమ్మవిభుని రమణమిాఅి. 

. ఆనరసింగ భూపతి వ్రీయం జఆసంగం జినకొొండ మాంబయం 

దానమి తాఖలాహితసమాజుం దనూజునిం గాంచె బంధుసం 

తానసు శావనీజు సముదంచితిభోగబిడౌజు సూరిమై 

త్రీనవభోజు భానునిభ తేజునిం గృప్తమ రాజు నున్నతిన్. 74 

75 

యాదిత్యువసయాంచి పాలహలంబునులో(చివఎతవవాంగ రరముజ్టూంతలూంచి 

2 
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కల్పశాఖని గెల్చి కర్లుకీ రి మరల్చి ఖఇచరువార్త దరల్చి ఘను నదల్సి 
కందరు మజిపించి యిందుని నిందించి నలకూబరు హసించి నలుని మించి 

తే తనరుకీ ర్తి ప తాపవ దాన్య తాసు, రూపవిలసనములచేత రూఢి కెక్కె 
ధరణి నంద్యాా లనరనీంగనరవ రేణు, వటి యెనటిమూ రిభూ పాలకుండు 
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ర్త తిమ్మతీ తిపతి నోభిలు, నిమహిలో మిగుల వాని కెక్కె_డు గాం 

ర్వమున ధే ర్యన్దున శేసర్భ్థమునం బృఖ్యాతు డై జనావళి పాగడన్. 

నీ. శ్రీపుత్తతులనానురూపంబు రూపంబు, నిర్మలాంగిరసవినీతి నీతి 
మహనీయ తానుపమానంబు మానంబు భూతిమ డ్రి పుదావ హేతి హేతి 

ఛా త్రీసుర శ్రీనిదానంబు దానంబు తులితమారుతిఫీమబలము బలము 

గోవిందచింతాస్వభావంబు భావంబు కోవిదబంధుసంకులము కులము 
తే, తరమె వర్ణింప వనకుభ్ళ_త్తటకుటీర, కటురట బ్ల్ ల్లి కాచ్చటాఘటిత బిరుద 

కావాళారవశం కాప కంపితప్త, తీవనృపజాలు నంద్యాలతిమ్మవిభుని 
ఉ వె న్నెసగా౯ా నృసిం హనృస శేఖరుతిమ్తనృ పాలమాళి య 

భ్యున్నతక్నర్షి ముజ్జగము నూనంగగ మానవకన్యలట్ల త" 
"న్నండుం బోనిపున్న మసమృద్ధులం గాంచితి మంచు నుబ్బుచు౯ 
వెన్నెలకువ్చ లాడుదును వెలుపుంగన్నెలు నాగకన్యలున్ 

ఉ. శ్రీయుతుం డై నయట్టనరనీంహానితిమ్తనికీ ర్తి వై భవ 
శ్రీ యనుమౌ క్షి కావలికి జె ల్వధికంబుగ దిక్కు_లకా నిజ 
సాయదకీ ర్తినీలవటసంవరణం బొనరించు మున్ను గా 
నాయనళత్రువర్షము ప్రీయం బిశ నెవ్వండు నేయ కుండెడున్ 

మ తలి నంద్యా లనృనింవాగిమవిభుసత్కీ. ర్ట తాపంబు లు 

న్నతిం బర్వు౯ నవ ఫేనవిద్రుముము లె వానాస్ధులక నింహపం 

తతిథాతుప్ర కరంబు లె వలయగో త్రంబు౯ సృవచ్చామరో 

ర్రితసీందూరము లై దిశాగజములం జెన్నొందం గై నేయుచున్ 

మ, అతిధన్యుం డగునారఫింహవిభుతివూథీళుహ స్తాబ్దసం 

గతిచే వింతగ దానవారి సముదృగషాకచే విప్పసం 

తతియందు౯ నెజఫ్రకా ధృవస్థితిని దానత్వంబు వన్లోదపో 

షీతయుం గాక యశేషభోగవరతం జెళ్నాందుసాభాగ్యమున్, 
ఆ. ఇట్టతిమ్షు మేదినీశ్వురుం డనుంగుందృమండు సభ _క్రివినయ మోదగరిమం 

దను భజింవ నలరు చినకొండ నూంబ గా, రాబు:బట్టి కృష్ణభూవవరుండ్తు. 

వీ ఆఖండలాహం కి యాఖండనోదంచి తాఖండవిభ వోదయాంచితుండు 

వారణారి త పాకార ణాజినలా వారణాంచదు జ 'పొరుషుండు 

మందేహారిపుదీ_ప్రిసం దేహఘటనాత్య మం దేహ లేజస్సమన్వితుండు 
బంధు రాజీపయస్సింధు శాజిభవ, దృందు ర జీజయభ్రాజితుండు 
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తే, 

మ. 

చ, 

పీఠిక. 

వెలయు నిఖిలదిగంతవృథ్వీతలాధి, పతిశిరకంవకంవిత శ్రు తివలతు 
మణిమతలర్లీఘృణీ ప తిమల్ల ఫుల్ల, కీ ర్పివిభవుండు నందా్యాలకృష్ణవిభుండు. 
అనఘాత్తు౯ నరనీంహకృప్తవసు థాధము౯- వి రాజద్దు శై 

కనిధికా వర్గననేయం గా దర మె దిక్చ కృంబునం డెల్ల శో 
భనతత్కీ_ర్రినదీమతల్లీ పృవహింకం బూన మున్లున్ను గా 
ఘన యై యుబ్బు( గవీంద్రులక౯ా చెలమలం గా వ్యామృతం బెంతయున్. 

అవిరళనిత్యభోగవిభ వాతిశ యోల్ల సితుండు నారపా 
9 జ క ఆ ర్లి వునరసిం వాకృష్త్పజగతీవతి నిత్యసువర్శవర్ష ముల్ 

కవినికరంబువె6 గురియంగాం బ వహించును హృద్యగ ద్యవ 
ద Wy 

ద్యవివిధ కావ్యురూవత ననంతసువర్ల మవోప,వాహముల్. 

. దానమునందు( గృప్పవసుథావరుం డప్రతిముండు యు క్రము౯ 

దీని గణించిన౯ా సురమణీతతి గొల్చుచు నున్కి. స_ష్టసం 
తానసక్ళుద్ది చేకుటుట తద్వినయా-దిగుణంబు లన్నియుం 

బూనిక మిాజంగా ననయముకొ సురభిత్వము దాల్సి యుండుటన్ , 

తమి నంద్య్యాలనృసింహాకృష్ణునిమహాదాన క్రి యాకౌళలం 

బు మహాత్త ఏంబున నర్థి బృందము ధనంబుం జెందం బ్రత్యర్దిబ్బం 

దము చెందు౯ొ నిధనంబు నింతీయు మదిం దర్శింప యు కంబు తే 

థ్యుము వర్ష్శాధికు లెందుం గోరుదురు వ ర్హాధికస్థవ ద్యోగక్షిమున్. 

ఒక పృద్యుమ్నునిం గాంచెం దొల్లి యదువంశోదూ, తిం బెంపొందుచుకా 

సకలమ్హాసురులం గరం బివుడు శ్రీనం ద్యాలకృప్తథీతీం 
దృక రాబాన్వయసం భవంబుకతనం (బద్యుమ్ను లం జేయుచుం 

ద్రికిటం బయ్యెడు దానవారి యవతారం బొంది ఛాతీ స్థలిన్. 
. కలన నృనింహాకృష్లుం డతికాౌశలతకా రుళవించుఖడ్డ మ 

గ్రలికం దటిల్ల తల్ వెడల ్రాయు న రాతిన రా థధిపుల్ మనకా 

వలసిన వీని ౫ క"ను(డు వ క ములం దని పండువూరిపు 
Q... బాలి 

ల్లలు వెద చళ్లెినో యనుతలంపులు చూవతికుం జనింవంగన్. 
. బల్లిదుండు కృష్ణభూపతి చెల్లుగ యుళపించు వాలు వెనుడాకకు భీ 

తీల్లినవగ వాం డడవిన్సి భిల్ల విలాసినులచూపు చెళుకుల కలుకున్ 
౧m 

. పొలుపుగ నారనీంవానృపపుంగవు కృష్ణు! డనంతవై భవో 

జ్జ ఏలుడు చ తౌాపకుంకుమవు:జర్భలం వెండుయళగి వ్ర సూనహూ 

జల నలరించు నిశ్వమును జక్రి విరాడ్తను వౌ శులీంగి యా 

బళ యిది వో మహాద్నుతపుభ క్రి మనంబున నెన్ని చయూడంగన్, 

. సుమధురమ్వూర్సిం గృష్పవిభుం జూడనియింతు లె టన్న నండ్రు, గా 
ని మదినొకింతం జేర్చి యతనిం గను(గొన్నతుదకా సుథాంళురూ 
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శి కళా పూర్ణో దయము 

పము ప్రియ మన్న వారు మణీ భావజు మేలనువారు గల్లు ట 

బ్ర, మిదియ సాశ్నీ యానృపుని రాజమునోజులరూపు వాసికిన్, 93 

మ. అవనీకాంత కరంబు రంజి లెడు నంద్యాలాధిపుం గృప్పపా 

ర్థివునిం జేరి సదా యనంతవిభ వాధికనంబుసొంపు౯ వరా 

హవసతౌ-శలజృంభణంబు కులగోత్రై-న్న త్యముక౯ా మానసో 
త్సవ మైనట్టియ నేక పావనగుణో దారత్వముం గల్లుటన్ 94 
శ్రీవిష్షుభజనై కీలుం డలోలుండు వై దికమతరత ణాదరుండు 
న మెజయుజోదులయందు గజహయారోహాదీషూగురుండు 
కీరివి ప్రీయుండు సంగీతసాపిత్యాది సకలకళావిచత్షణుండు రసికుం 

డీవిపట్ల ట్టునంగొంచె మెటుగ(డు తగవరి కల నైన నెలుంగయడు కల్ల లాడ 
తే. ధీరుడు గభీరుం డుచితవివోరుం 'డార్య, వ రనుండు కరణాగతవత్సలుండు 

శేషునకు నైన వర్షన నేయ వళ మె, యనఘు నం ద్యాలకృష్తథ రాధిపతిని. 95 
~ఇతద్రై స ష్ష న? త ములు. తా 

క్ర, ఈద్భశ గుణరము్యున కృనాష్టదృళధ రణివర దుర భినయసా మ్యునకు౯ 

em 

వై దికపథరతునకు న లాదికనృపనయతిరస్కి_ )9యాదతునకున్. 96 
క, ఆధునిక రామభ ద్రు, న్య కాధిక్ళచణావావ క్రి యారు ద్రునకు౯ 

మాధవపదపద్మ వ రాధనవిధిసాధి తావిరతభ ద్ర దు ఏ,నకున్. 97 

క, జయలక్షీప పరిణయసహృ,దయకీ. ర్తినదీసమర్చితసు టతేజో 
మయహోరి ద్రామతసం, చయమధురితదిక్పురం ధి జననిటలునకున్ . 98 

క, దొనోదకథా రామహీ, మానారతళీతలికృ తాంగణభూభా 
గానుష్టి తయాచకసం, తానాకించన్య జన్య తావత్నతికిన్. 99 

శ త్రిభకర్ల తాళవృంత్క స్పిభ వానిలసుఖతపరనృవ ప హితసువ 

స్తుభరవహాజనస మాకీ, ర్హభ వనగోపుర బహిర్ద రాభాగునకున్ 100 
క్ర, శ్రినంద్యాలనృసింహ, త్లూనాథతనూజునకు సమంచితవిభవ 

శ్రీనవ్యబిడౌజునకును డానక లౌతులిత దై వతత్షాజునకున్ . lol 
క్ట లే త్రేయమానిగోతృ వ్కవితునకు విరోధిమదలవిత్రునకు దిశా 

జై  క్రునకు లో చనోత్పవుగాత్రునకును గొండమాంబి కాపు త్త తునకున్. 102 

కః వశ? శు,తతిరుములతాళతా, ర్య శ్రే జ్రాన్వయసుదర, నాచార్యతనూ 

జ శ్ర నిఐంసగురుచర కా త్రోయణసమాార్డి తాఖిలాభ్యుదయునకున్. 108 

క్, జిష్టుయశోధి'కేషణ, ధృషుమహా శౌర్య పద్ధతీ ఖేలున కుక 

వె వై స్తవమతశీలునకుళా, గృప్తమహీపాలునకును గృతిలోలునకున్. 104 

వ, తభ? దయపరంవ రాభివృద్ధియు నాయురారోగ్య సమృద్ధియు నగునట్లుగా నాయొ 

నర్చం బూనినకళావూర్లోదయం  బనుమహో ప్ర బంధంబునకుం గథాక్ర కమం 

బెట్టి దనిన, “105 



శ్రీరస్తు 
థమాశా్రగస ము, 

ల 
ప 
ue 

అరి క ఛా రంభ ము, 0తా- 

: శ్రీలకు నాకర మె వి, ద్యాలతలకు నాలవాల మ వారికి సదా 

శేభీభవనం బె మహీం జాలకొ ద్వారవతి యొప్పు సౌభాగ్య్టములన్ 
. తోయధథియంకభాగమువం దోరపుం బెంపులతోడం దత్చుర 
శ) యతం డూర్మిహ_స్తములచేం దను నిట్టటు మ్య లాలనల్ 

నేయంగ నొప్పు నంగగుణవీలల నెంతయుః చెద్ద యయు్య్యూ నే 

ప్రాయము లైన దండ్రి యెడం బట్టరు వేజొకరీతిగా జనుల్ . 

. సురుచిరవస్తుసంపదల సొంప్రునః బెంపు వహీంపు చున్నయ 

' వరపురి యాత్తసామష్ధిపువివాదము( దీర్చుకొవంగ బిల్చు ని 

గ్రరనగరి౯ సువర్హమయసౌధక ర, ప్రసరంబుచేత నం 

బరము గృహించి భూరితరపారజనా రవగా రవంబు చేన్ 

; అహీమకర ప్ర చారసుదు రాసద మై నిబిడాంధ కారస 

న్నహనముపాల్చుం దెల్బుచుం. దనర్భు సము ద మహో దకంబుచే 

బహిరభివేప్తితం బగుచు భెసిలుం దత్సురికోట మిక్కి-లి౯ 

మహిమను జకృ వాళగిరిమాడ్కిని జూడ్కి-కి వేడ్క. నేయుచున్. 

. నలుగడలందుం గంబము లనం దగి ౫ వత కాదిపర్భతం 

బులు వయికప్పుతోచలువ పోలికి నింగియు నందు. జిత్రభం 

గులు పచరించుసౌధమణికూటమరిచులు నొప్ప నొప్పు మి 

క్కిలి పురలత్షీ కొల్వుచవిశెం గొలు నున్న గతి౯ శుభస్థితిన్. 

. కొలందికి నెక్కు_ డై వరుణుకోటలు మేడలు గోపురంబులుం 

నొలువంగ వచ్చు నప్పురముకోటలు మేడలు గోపురంబులు౯ 

జలనిధితుంగ భంగ చయసం గతతత్ప్రతిబింబసంతతి 

చృలమున నంత ,మైక్కు- ధరం జాగిలి యీడనువారు చిన్న పోన్. 

, శై వలనీలముం గమలశాలియు నై నయగ డృనీరు ప 

చావళి వాంతతోడికరకంచుగ నొప్పుచుం గోట శాటిలా 
- లో 



i4 కళావూర్లోదయ ము, 

7. వజలంగ హర్మ్యకనకాంళుని కాయను వేర దత్సుర 
శీ విలసిల్లు నభ్ర చరసింధువు మౌాళకి మల్లెదండగన్. / 

చ విలనీతవీచి కాయతరవిప్రతిబింబమిషంబునకా మహో 

జలనిధి లత్యుపార్ళ పశయచ, క్రివయిం జెయి చాచి యొన్ను సం 

ధ్యలం బురలత్ష్ ధర్మవిధు లన్నియు నొజ్బలపుచ్చ కాయ గా 

వలయు విడం డతండు రసవత్పరిఖామిష బాహుబంధమున్. 

చ. అగణితలీల నప్వురమునందు వి రాజిలుచుండు నెంతయుక౯్ 

మృగమద లేసపంకను ల మేలిమికోటలు వువ్వుందోంటలు౯ 

నిగనిగ మన్విటంకములు నీలపు మేడలు వై (డిగోడలుం 

బగడపుటంచుపొంకముల బచ్చలతిన్నెలు వింతవన్నె లున్ గ] 

లయవిభాతి___ 

అలికులమునీలముల చెలువమువహింపనవదళ ములుహరిన్మ ణులపాలుఫవునందలర్చం, 

దలిరుగమి కెంపులుంగ బలు దెజంగుక్ర్టావ్విరులవిలననము ముత్తియప్రుగుళికలకుంద క్కు. 

గలమణిులకుంబనిండిత ళొకు లకునీడ గు చువెలయం.గ. బ రాగములు లలితష్టవితానం, 

బులుగగ్భహముఖ్యనుల చెలువు పృతిబింబములుబ లె బురమున శ్రిసలంబొలుచును 

వనంబుల్ . 10 

చ. అనుపషమితస్వ వాద్యనివహంబులతో సరిమ్రోయుటల్ సహిం 
వనియది మై పురం 'చెదురుపాంజులు దీర్చునొ నుచ్చరంబునకా 
వనధి కనంగ నయ్యువవనంబులు వాల్చు మిళిందబృ్బందముల్ 

ఘనమక రాకృతిం దనర గాడ్బులం జింద మరందబిందువుల్. 11 

చ. కొలందికి మించు ఇెంబిగురుగుత్తుల మొగ్గ లపుప్పగుచ్చకం 

బులం బువుంబేనె. బుప్పొడులః బూవలం బిందెల. గాయలళొ ఫలం 

బుల నెప్పడు౯ సమృగృపరివూ_ర్థివహిం చు చుం దదగ్గీన వృజం 

ణెలమి రహొంచు నందనసమృద్ధి కిం గోటిగు ణాధికంబుగన్, 12 

ఇా.చాతు ర్యాధిగ కాఖలశ్రుతిచయుల్ షడ్డర్శనీపారగుల్ 
శ్రాతస్తా ర్తవిధిప్రనీద్ధపదవీసం చార లిలాధ్వగుల్ 
చేతో నామవిలో చనాచలితలత్షీనాథసంజ్ఞూడిము 

బ్యోతిర్ని త్యనిరిము లవ్వురములో నున్నట్టయుర్వీసురుల్ , 18 

ఛొ, నానాయుద్దవివోూరసూరులు గుణానందజ్ఞయ శ్రి నఖాం 
కానూన భ్రమదాయుధ వ్ర ణకిణోదంచచరీరుల్ సదా 

చానప్రాఢియశోవి శేషజతమం దారుల్ గభఖీరుల్ మహో 
మానాథారులు గాకుమారు లతిభూనుళా మీంతు రవ్వీటిలోన్ [4 



వృథ మాశ్యాసము, 15 

చ, తమతమ పెద్ద వారు మును దాంచినద్రవ్యము లున్న యట్ల యుం 

డ మితము లేక యొప్పెడుధనంబులు తారు గడించి యురి ని 
తము నమితేంబుగా నవనిథానము లున్సుచు నవ్వురంబులో 

నమ కెడుకోమటుల్ నగుదు రల్లకు బేరునిధీశ్వగత్వమున్ 15 

క, ద్విజులను శాస్త్రనియు క్రిని, భజియించుచు నిండ్ల సక లభాగ్యవిభవ మ 

క్క_జమై తనర సుఖింతురు, సుజనులు దత్చురములోనికళూ దులు నెమ్లిన్ 16 

క, ఎప్పట్టున ఘనసారపుం గుక్చలగుగ జాశ్షసుభ టకోటుల చేతం 
గప్పురముళ్టోవి యనం దగ్శి యప్పువయు కరంబు వెలయు నవనీస్టలి వై. 17 

బంధుక రము. 

అరుదుగ బిడికిటనడ గాడునడుముల్ హ స్తిసంమానపుయానములుళా 

గురుజఘనములును గుచములభరముం గొప్పులగొప్పతనంబులు మే 

గరగరికలు సీరి గలనగుమొగముల్ కల్కి. మెటుంగుంగనుంగవలు౯ా 

దొరయంగ వెలపడంతులు విటధనముల దో(తురు చొవ్చడ నప్పురిలోన్ 18 

చ. అమరంగ వింత నిం పొసంగు నందు విటాలికి వేళశవాటిహా 

రథములు విమానమానహారవారిశిరోగృహభాగభోగభా 
గమరభుజంగసంగహృదయంగమరంగదనంగసంగర 

కృమరమణీమణీమణితేకల్పన నేర్చినపారు వాల చేన్, 19 
ఉ. మాటలు వేయు నేటికి రమావరుం డందుం బదాటు వేలవై 

నూ బనమరి డుభార్యలు దనుం బరివూర్మరతోత్సవంబునక్ 
గాటముగాం దనర్చుకుతుకుంబుల: గొల్వం గడు౯ సుఖంచు నె 

నాట వెబుంగు నివిలసనంబు లతం డల శెల్లదీవిలోన్ 20 

ఉ, అందును వారు వీ కనక యందటు ధర్శధురీణు లైనవా 

రందలు శున్లభాగవతు లందటు వేననిరూ'! నున్న వా 

రందటు సాంత్రి గక పవరు లందటు: దత్త మెటీంగిన స్హే వా 

రందటు సత్కృపానిరతు లందలు. బావను శెన్నిమూాడయన్ 21 

రి కలఫాషిణవర్షనము, 0ఆా- 

క, ఇట్ట ట్రన నేటికి ద, త్పట్టణమున నున్న యట ప్రజ 'లేజు*తిం 

బుట్టినవారలు వంద్యులు, గట్టగ? దద్వినుతి నెల్లకలుషము పాయున్, 22 

క అం దొకనటముఖ్యుని ప్రియ, నందని శె శవమునంద నావాగుణరే 

ఖం దనరానగుచు. గృమమున, నందంబుగ యావనోదయము: బ్రాపిం చెన్, 28 

క. కలభాషిణి యనువేరా, వెలంది మును వహించు సవాజవిలసత్మ_లభా 

సలకుః దగ జాల దపు డద్పి కిలికితనముం జతురతయును గలవలుకులకున్. 



16 

cir 

కళాపూర్ణోదయము 

. బాలిళశేళళతాలస, తాలసదచి రావత రణతరుణిముతరుణీ 
లోలాలసాలసవిలస్క, నాలోకనములు నిటాలళి నట్టిటు చేనెన్. లైగ్ర 

. కూశటివేణితోం గురులు గూడకమున్న కుచప్ర, 'రోహముల్ 
పోంకలతో (డిసామ్యుమును బొందకమున్న నితీరబనీముకు౯ 

్రేకందనం బొకింత వ వ్రభవింపకమున్న ప్రసూనబాణుం డ 
జ్జాశలం చెళ్లు. దా "సరవ నామెత బాలిక విటావళీన్ 26 

tes దాంకంగనీక మొగంబు నాంప్రచుం 

జనుబొగడల్ నఖాకలనం జక్కి-లిగింతలు వోవ లోంగుచు౯్ 

మనసిజు మించుభీతియును నానయు( బూనుచు నీమృగాతీ. యిం 
పొనరుచు బెన్నండొళక్కొ యని యువన్విళులూరుదు రత్తణీ౯ విటుల్,. 27 

త "లుప్తాయప్రుమగకొదమల, తలంప్రలతవముకములు మిగులం దను నెదురుకొనం 

జలజాతీజవ్వునము గడు, వెలనెం బ్రతితణము వింతవింతగ నంతన్ 23 

మొదల బలురేఖ గలదంట యదియుం గాక 

వయసు క్రొ త్తంట వెలయాలివంగడమంట 
వనితచక్క-ందనంబును వన్నెలాండి 

తనము గల్కితనంబును దరమె పొగడ. 29 

. మెటు(గుటద్దపుమించుమించుబాగులనింపు నింపుచక్క-నిముద్దునె-మొగంబు 

నవచంది కల నవ్వు నవ్వుఠీవులం జూపు చూవులచొక్కంపునోయగంబు 

నారూఢిం బలుమారు మారువిండ్లకు నేర్పు నేర్చుకన్సొమదోయి నెజతనంబు 
గటికిచీశటిం గప్పుకప్పుం బూనినకొప్పు కొప్పు తోరంపుజక్కు_వ బెడంగు 

గుబ్బపాలిండ్లు 'లేగాను నొప్పవిలుందు. 
బావబాులతికలు మృదువదపల్లవములు 

బంగరుళలాకవస భంగవజచు మేను 

గలిగి చెలు వొందుచుండు నాచెలువ మిగుల. 80 

. బెళుకులం జిమ్లు చుం గలికిచి తటతీచూపు సరత్న కుండలాం 

చలకపణోజ్ఞ సలత్వమువసల్ నెజవన్ రయుళిపించుచు౯ా భుజం 

గులహృదయస్థలుల్ వొడిచి కొంచక తోడన పోటుగండ్లం దూ 

ఉఆ లలన యార యొక్క-కతతిం బువ్చంబోండ్లు కటారిక త్తియల్. 81 

కీ _రృనపాత్ర,చి త్రమృదుగితకళాక లన్మప, వీణత౯ా 

న _ర్తననై పుణీవిలసనంబుల పెంప్రుల సత్యఫూర్వని 



ew 

వథమాళ్వాస ము. 17? 

ర్వ_ర్రితపంచ బొణసమర క్రియలకా హరిణాతీ. యప్పరః 
కీ రిబలెల౯ా హరింవం దొడయగా౯ా విటసంచయచి త్తవి త్తముల్ 82 

. ఆరమణీశిఖామణి మవోవిభవంబున నొక్క_నా(డు సీం 
గారము లెంతయుకొ మెజయంగా. జెలిక తెలతోడం చజేటికా 

వారముతోడ వింత చెలువం బనయంబు దలిర్పంగా వసం 

తోరువిలాసభాసురప్రురోపవనంబున కేగి యచ్చటన్. 83 

: క్రొన్ననల్ వల రాచమన్ననల్ గరగర వుల్లి కల్ గొనియున్న మల్లికలును 

సంతానముల కళిసం తానములయాటపాటలములు చమాూాపుపాటలములు 
రీవి చేకొన్న పూందావి చేం బథి కాంతరంగముల్ నొంచునారంగములును 

మారుమే లె నబంగారు మేడల బోల్ప భంగి యె మించుసంపంగిగములు 

మంజులములై కనంబడువంజొాలములు,కుందములును వాసంతి కాబృందములును 

"గేసపరములును నవనాగశేసరములు, కాంతలార కంటి రె కడువింత లగుచు. 8కే 

ఫూంబోడి యొజసీకొని చనం గాం బయ్యెద యొడిసిప ళం గనుంగొం కు చెలీ 

'లేంచొన్నను బళీ రా యిది,గోపురుపాహగీయము నిలుపుకొనుసమయంబున్, తెన్ 
. ఆలికుచంబులు నాగ,య్యాలీకుచంబులును వాదు లాజేడగురొద గా 

బోలు నన దనరె నూసుర,కోలాహాలచకితకీరఘోషము వింకే 86 

. లేంగరువలిచే ముంగలి, పూంగొవృులు పాయంబడుచు భుజగతి నెజివం 

గాం గురువక మిదె తివి రెడుం గౌయిటికికా నీకుం దగునె క కొనమి చెలీ. 37 

వయంటచెజుంగు శాఖ యనుపాణిం దెరల్చుచు వ్ర హన. తాం 

బ్రియమున భృంగశై తవనిరిత్షణముల్ కుచకుట్లలంబులం 

గయికోొన నొప్పుపల్ల వశిఖామణి మామిడి రి త్తం బోవునే 
భయ మింక నేల యే మిచటం బత్రముం బుస్పుము వేడ్క- నందితో. 38 

. అని యో ప్ర కారంబుల మటియు నొండొరులతో ననేక విధసరససల్లాపంబులం 

బిసా ళభింప్రుచు నింపు దళుఖొ త గొ త్ర విరిగుత్తుల చేత నేత్సః ర్ఫం బగుచున్న 

యాఫవువ్వ్వందోంటం దణీయం జొచ్చిన 39 

. అర వీడుకొప్పులవిరులవాసనకుం దోరపుటూర్చుందావులు ప్రావు గా 
నడలమందత.: చెంచుబడలిక లకు విటుందులమ్రైగు చనువ్రేశు br AR 

జెమటచి_త్తడి(గ్రొ త్త చెలువు గాంచినవళుల్ "మొలనూళ్ల కాంతికిబలిమినొసంగం 

బయ్యెద లాడింప( బ్రభవించుకంకణనాద మం దెల మోంత ప్రోది నేయ 

. మిగుల రొోదగాం గికాకిక ననుచు రతుల 

యాయనులు సోంక నెద్ధియే నాడుకొనుచు 

సందడించుచు. బుప్పాపచయము సలీవి 

యంతం గడంగిరి డోలావినోరనులగు, 40 

8 



కళా పూర్ణోదయము 

. అప్పు డాకౌశమార్లంబునం గృన్లనేవాలాలసుం డగుచు నేగుబెంచునారద 
మహామునీంద్రుని మణికంధరుం డనుగంధర్భకుమారుండు గానవిద్యావికేపాభి 
లాషంబునం సొలిది వచ్చుచు నుండి యమ్హుగువల ప్ర, ప గల్బ తాగరిముకు వెజం గం 

దుచు శతానందనందనున కి ట్లనియె 41 

. తమి బూందీ ాలతూగుటుయ్యెలలం బంతా లాడుచుం దూంగునా 

కొమరుంబ్రాయవుగబ్బిగు చబెతలయం ఘ్రుల్ చక్కంగాం జూంగి మిం 

టిమొగం చె చనుదెంచురీవిం గనుంగొంశు దివ మౌానీం దృ నా 

కమృగీ నేత, లమిాంద. గయ్యమునకుం గాల్ చాంచులా గొ వ్చెడున్ , 12 

అనుటయు నారదుండు, 43 

బళిరా సత్క_వి వాదు నిక్కము తగ౯ా భావించి నీ వన్నయా 

యెలప్రాయంబుమి టారిక ర్రెల చెడం గే నెందునుం గాన వా 

రలడోలా వలనోచ్చలచ్చరణముల్ పష యా 
దల దన్నం జనునట్ల మించె ననినం ద ప్పేమి యొ వ్పే యగున్ 44 

అని పలుకునప్రుడు నికటం, బున నలకూ(బరు(డు దాను మొగు లుమటుగునకా 

ఘన మగుదివ్యవిమానం,బునం జనుచుకా రంభ విశదముగ నది వినియెన్ +! 

విని యొకింత కనలి మన సొకలా గాన, నతని నారదు. డనియాత్మ నెజ్ంగ 

భావవికృతి యెటుకికడనీక యడంచి య,మృగువతనదు ప్రి యుని మొగము జూచి. 

. ఆలించి తె యాపలుకుల, పోలిక దెలీయంగం గలహభోజనముని గాం 

బోలు వున మితనిం గని యుచి,కాలాపసము లాడిచనుట యభిమత మనియున్. 

నారదుండుం దదీయవచనంబు వినంబడుదిక్కు_ జూచె నె 

వ్వారలొ మాట లాడుచును వచ్చుట తోంచె నటంచు నచ్చటళ౯ 
వారివిమానరత్నే మును వారిధరంబుమజుంగు వానె బౌ 

లారుణభాను బింబ ముదయా గి మటుంగును చాయు చాడ్సువన్ 439 

. ఆరంభయును గుబేరకు,మారు(డు న మేళం దమవిమానో శ్రమము 
నారదమౌనీంద్రువదాం, భోరుహముల క్రింది చాయం బో నిచ్చి తగన్. 49 

పారిజాతకుసుమసౌరభంబులు వెద ,చల్లుతేనుశి రంబు లల్ల నల్ల 

నద్దుచును దదీయ మగుపాదయుగళి వ్యానించి రంతం నొంతనే నేప నిలిచి ౧0 

| త్రపరమానియు నొండొర్వు పై వదలనివే ప్రెమ కలిగి భానీలుం డనుచు౯ 

దీవించె రంభ యపఫుడా, దై వతమునివరస్టం డొచి దరవోసముతోన్. sy 

. ఓమునివర మోదీవన, చే మామై బ్రేమ కొంత చెడక నిలుచునో 

యేమో కాని యి(కళా నర, భామలపోండుముల కితండు బృమయక యున్నే. 

* అని తేనమనంబునం గలయీరసంబు సై రింపం జాలక యొకసక్షంయరబుగా 

నాడుమాటలకు సందియంబు నొందుచు నిది యేని యనుట వివరింప మని 



ప్రథమాశ్వాస ము, 19 

మునివరుండు నిలిచి యడుగుటయు చేవరకుం బ బ్ర స్తుతీగమననిరోధంబు గాకుండ 
విచ్చేయుండు విమానంబుమోాందికి రా వపథరింప డన్నియు వివరించుచు 

నరుగు దెంచెద మహానుభావులం గొంత మేర మెనం గొలిచి వచ్చుట భాగస్ధంబు 

గాదె యనుచు శిహృసమేతంబు గా నతనిం దవువిమానంబునందు నునిచి 

కొని తదలం కాగ చామరంబులు రెండును విచ్చి పుచ్చుకొని తని, యుండునుం 

దాను నిరుగెలంకుల నిలిచి యల్లనల్లన వీచుచు నవ్చడంతి మానీవర్యా యష్పు 
డుమొర లాడోలి కావివోరిణుల ప్ర సంగంబున శిష్యుతోడ నేమని వలికితి రది 

యానతీవలయు ననుటయు. జిలునగనుతో నతండు. 03 

మ, “బళీరా సత్కవి వాదు నిక్కము తగా భావించి నీవన్న యా 
యెలప్రాయంపుమిటారిక త్రెలబెడం గేనెందునుం గాన వా 
రలడోలాచలనోచ్చలచ్చరణముల్ కప (కవ నయా 

దల దన్నం జనునట్ల మించే ననినం ద వ్పేమి యొవ్పే యగున్ ” గ 

క, అని వలికితి నిం చేమ, నను గాని తెజుంగు గలిగినం జెప్రమా యో 
వనజాశీ యింక దాహ, బని యేమి మనంబులోనిభర మని వలిశెన్. ర 

వ అని వలికిన నవ్విలానిని యతనిం జూచి. 50 

క. మూరలు పెద్దలు ల్రైలోః క్యా రాధ్యుల "లేమి యన్న నంటిరి గా కె 

వ్వారలు మాన్చెడ రిట నే మారని యాడితిరొ యనుచు నడిగితి ననఖూ 57 

ఉ ఊహ మొనర్చరో యతిళ యో కులవర్లనలందు నిక్టియ 
వా్యాహతి చెల్లు నంచునొ యి టాడితి రింతియ కాక యేవ రా 

రోవాలు మము బోలమికి రూఢగ నిమైయి నున్న యీజగ 

న్గోహనమూ్తూ_ర్సి యర్ధపతి ముద్దుకుమూరుండె సాకీ నావుడున్ ర్రి 

ఉ, అల్లన నవ్చ్షచు౯ ముని సురాంగన జూచి యె టాడుకొన్న సుం 

జెల్లుం గదమ్హ నీకు గడు జేల్వుండు నిర్భర మైనప్రేమ రా 

జిల్లంగ నిట్లు వర్పిలుటం చేసీ మృగేతణ యైన నిట్లు రా 

వెల్లదినంబులు౯్ సవతి యేగతిం గల్లునొ మోందు గంటి వే. ర్ి 

క. నిను బోలువనిత నీకును, వవజనుఖీ యితని బోలువాం. డితనీకి నెం 

దును గట్ట కలచునో యిట్టని గా ఢప్రముదముసొంవుఠీవులు చను'నే 60 

ర, అనుటయు నవ్వుల కనిన, మునివర మామాట యిట్లమోఘం బగునో 
వినలే నిట్టివి మానుండు, నను మన్నన చేసి యనుచు “నాతుక మ్రుక్కెన్ 61 

వ అంత నమ్మవోమునీం ద్రు,నియాజ్ఞానుసా రంబునం దద్విమానంబు కలభాషిణినిహ 

రించు చున్న యెలదో:టలోనికిం దిగియె న్యయెడ రంభానలకూబరులు వినయ 

ఫూర్వకంబు గా నతనిచేత ననివీించుకొని యః వ్వ జెదుటం గాన్చించు వాసుదేవుని 
ప్రాసాద ర'జంబునకుం జెయ్యెత్తీ (మొక్కి తమవిమానంబుతోడ ని జేచ్ళం 



కళావూర్లోదయ ము 

జనిరి కలభాషిణియు నట మున్ను తన కనతిదూరంబున వినంబడు వారలసల్లా 

పంబు లాలకించి యుండి తదనంతరం బ ధగద్షగితదిగంత రం బగుచుం జేర నేకెంచు 

విమానంబు నవలోకించియు నాళ్ళ్చర్యంబు నొందు చుండి యప్పు డ ట్లడుగు 

నలకూబరునిరూషలావ ణ్యాదిసౌభాగర్టింబునకు మిక్కిలి మెచ్చుచుం దడా 

లోకనంబునం దనియక కొంతమేర తద్విమానంబు కిందటి చాయం బొదరిండ్ల 

యోరమిమటుంగున వారిసల్లాపంబు లాలకించుచుం జని యంత నది మిక్కిలి 

దూరంబుగా నేగుటయుం దిరిగి వచ్చుచు. దనమనంబున 62 

. ఇంత రూవవంతు నెంతేయు దనకు గె ,వసము చేనసీకొని యవార్యగర్వ 

మతి చెలంగ భాగ్యవతి యీలతాంగి యవ్వ తెయొళో మనంగవలదె యిట్లు, 
. మునుపు నిజేళు నర్ధవతి ముద్దకుమారుం డ టంచు నానితం 

బిని వలుకంగ వింటిని గు బేరతనూజునకుం గరంబు మో 

హని యగుకాంత రంభ యని యాదుకొనంగ వినంబడుకొ మనం 

బున నివ్రు జెన్న నామెజుంగుంబోండియ కావలయుకా నిజంబుగన్. 64 

ఇప్పు డిడి నిక్పయంబుగ,నప్పరమమునీంద్రు 6 వేరి యడుగంగవలయుం 

దవ్చం డతం డమురమానియ, యప్పటి కప్పటికి వచ్చు యదుపతికడకున్ 65 

. అనిచింతించుచు నాయంగన డా నొక్కతియ యగి కడు చేరువ నా 
యనువమ తేజుని నారద్కముని గాంగ నెటీంగి వినయమునం బ్రణమిశ్లెన్. 66 

. ప్రణమిల్లి లేచి విరచితాంజలి యై నమస్కరించి నిలువంబడి యంజలి 
బద్ధురా ల్. 67 

| మౌనీం ద్ర చంద్ర, యివుడు విమానముతో నేంగినట్టమహి తాత్తులు రం 

భానలకూబరు'లే యన్క నానారదు' డట్ల యగుదు రని యాయకతోన్. 68 
.నీ వెళ్టాణింగితి చెపుమూ, నావుడు మీ శాడుకొన వినంబడుమాటల్ 

భావింప నట్లయోా నాాభావమునకుం దోంచె ననుచు భామిని వలికెన్, 69 

. పలికిన మింట నాడుకొనువల్కు_లు వింటివొ యన్న వింటి నో 
యలఘుతపోనిఛాన తనయత్య ధికం బగురూవసంవదం 

జెలువుండు శె వసం బనుచు. జెల్లుబడిం బచరించి వల్కె నా 

కలికి తదు_క్రి కోర్వమి ప్ర కాశిత మయ్యెను మోివచస్థితిన్. 70 
. అనుటయు మునినాయకుం డో, వనితా యెట్లోర వచ్చు వలవనిగర(ం 

బున గన్ను గాన కాడెడి, యనుచిత వాక్యంబు 'లేరి శనం దలంవన్, 71 

. తరుణీ యేరికిం జెల్లునె యరయంగ నే మింతవార మనుకొన నిదిగో 
విరువీకుగ నున్నది తాంగర మద్భుత మైనసవతికయ్యము చేతన్. 72 
సవతి యన నింక నొక తెకా భువిలోవల వేజ వెదక బోవలయునె రెరా 

ధవళాతీ నీవ కాన్కేరవె దైవనియు క్రిం గొంత ప్రా క్తి గలిగినన్, 73 



ప్రథమాశ్వాసము. 21 

క. నావుడు నంతటిరూప్క శ్రీవై భవసతికిం గాక సిద్దించునె యా 

డైవనియు క్రియు మాబోం, శ్లువిధమునం బాటం బడిన నిద్ధవి వే కా, 74 

తే, అనుడు నామాట కేమి యూయంబుజాథీ 
రంభ మొద లైనయేయచ్చరలకు నైనం 

దక్కు వే నీదు రూపసౌందర్య మహిమ 

లెక్కు_డే కాక మిగుల నూహించి మూడ 75 

ఆ. అది యటుండ నిమ్ము ముదిత నిన్నును జూచి 

నట్లు దోంచుచున్నయది యొకింత 

నలిననాభుకొలున్రనకు వత్తువో యన 
వత్తు మిము జూతు వరమునీంద 76 
ఆవ న Wy 

అని యింతి పల్కిన ముని వ ల్కె_ నవ్రనవు నెలంత నిన్నె జుంగుదుం దలంచుకొంటి 
మాళిష్యుం డై నయామణికంధ రాహ్వాయుం డిటం గొన్ని నాళ్ల క్రిందటను గ్ఫొత్త 

గాంగ హరిం బొడం గానంగ6 దా వచ్చి దండక రూవసం స్తవనరచన 

యొసరింప 'నేకసంతన గ్రహించి పఠించినట్టినేర్చరివి గదమ్మ నీవు 

తే. చేరు కలభాషిణివి గద బిరుదుచదుర 
వగుదు బళిబళి యిపుడు నీ కది ముఖస్థ 

మగుచు నున్నదియే శక్య మగునె చదువ 
ననుడు శ కంబు గా కేమి యనుచు బలికి. 17 

ee 

"వ. అమ్మదిరాతీ. మధురగంఫీరస్వనంబున ని ట్లని చదివె, 78 

దండకము శ్రీ కామినీకామితాకార సాకార కారుణ్య థా రాన వాంకూ రశంకాక రా 
శోణరేఖామయూఖాళికిమోారి శాలోకనాలోక లో శై కసంస్తుత్యనిత్య, భావా 
విభావై భ వాధిక్యధి క్కారి తానంతమా రాండకోటీర యాటీక మానామలా స్థంభ 

కశుంభద్యళణిపూరక ర్చ్బూరసౌరభ్య మైత్రీ వవి ్ రీకృ తామ్నూయ వాయుప్రచారా 
నికాపాదితాపారసంసారసం తావ ని రస్టవణా పాపని ర్వావణోపాయనామప్రళం 
సాను భా వా భవాభావలోభాకలీభూత చేతస్సుధీవ్రా తనిర్లీతసం ప్రా పసద్భ 
మారె కవిశామభూమోభవ త్త త్త్వరూపా సురూపావళి దుర్నిరూప స్వరూపా 

౧ ల — 00 

జ గురూపాసనాసాది తానార తానన్యసాంక ర్య కై ౦క ర న్రిమాధుర్యధు రిప్పసన్నా ప్ర, 

సన్నా వళీమానసోద_స్తభో గావవ ర్రాభిలా హోవ్మాషీ కేశ యీళాన వాణీ ముళట్యు 
ల్ సువిఖ్యాత మైనట్టినీదివ్య చారి త్ర చారుప్ర చారంబు పారంబు ముట్టకనుతింపం 

గలే రంచు నెంచంగ వించుం బ్రైషంచస్వ భావంబు భావంబునకొ నమూన క్రిక్టుము 

నీముందటళా జాటు వాచాటతల్ చూపుచున్నార మిన్నేరముల్ మన్ననల్ చేని 
సైరింపు మోవాసుదేవా సదానంద గోవింద నేవించుమావింద వై జెంద 



డ్డి కళావూర్లోదయను 

నూనంద మొందింవ నెందుకా విచారంబు లేమికా వచోగోచ రాగోచరత్వంబు 

లూహింవలే మైతి మోదేవ మో సాదసనే వాదరంబు౯ మదిం గోరుచుకా వేదవా 

దుల్ శమాదుల్ కడుంజాల నార్టించిభో గచ్చ వర్జించి నానాతపళ్చర్య తాత్పర్య 

పర్యాకులత్వంబునం శై కొన౯ా మాకు 'నేయత్నిముల్ "లేక 'యోక్ళప్త యీ 

శె వడి౯ విరాకృపాలోకసంనిద్ధి నీగించుటల్ బుద్షెం దర్కి-౦స నత్యంతచి త్రంబు 

గాదే జగన్నాథ యీూరీతిం జెన్నార మున్నేబుషుల్ మిమ్ము గన్నారం గన్నారు 

మాకన్ను లెన్నంగ నేపుణ్యముల్ చేసెనో యీవిశేషంబు. గాం చెళ్ విరించో 
దయస్తాననాభీసరోజూ సరోజాతజాతాండముల్ తండతండంబు లె యుండ నొం 

డొండు నీరోమకూవంబు లేపారంగాం చాల్చుటల్ చెప్పగా నీవు గోవర్ధనం 

'చెత్తి తంచు౯ వరాహావతారంబున౯ ఛారుణీచకృముం దాల్చి తంచుళా 

మవహాహార్మ భావంబువకొ మందరగ్రావముక్ మోచి తంచుకా జగంబుల్ సమ 

స్పంబు లై గవికృవుప్ర, కియా వేళం బాద్యత్రయిం జాలం బూరించి తంచుకా ను 

తింవంగ యు క్రించె భ _క్షప్రజాధీన దీనికా వివేకించి లోకంబులోం. గొంద జె 

రో త్తముల్ సర్వ వేదంబులు౯ సర్భ వాదంబులుకా సర్వయాగంబులు౯ సర్వ 
యోగం౦ంబులుకా సరష్టమౌనంబులుకా శర్వదానంబులుం జాడ నీదాసదాసా 

నుదాసాం ఘ్రీసం సేవలో. గోటికోట్యంశముం బోలంగాం జాల వంచుం దదా 

చారముం బూని వ_ర్థింతు రత్యున్నతి౯ సర్వసంక ల్చనితోోదయా యేము నీ 
నామమాత్రంబు నూనాలుకం జేర్చుటల్ దక్క నొక్కి౦తయికా దక్కు-త్ర, 

వల్ భవన్తాయ దా(టంగ 'లే మవయా భవ్య యోగీం ద సాంద్రాద రా కాంత, 

తె కాంతసంనేవనా భావనాతీత కల్యాణనానాగుణ శ్రీసముద్భానీ తాం గామముం 
గేవలం బైన కారుణ్య దృష్టిం గటాహీంచి రథీంచు లత్నీమనోవల్ల భా దేవదేవా 

నమ న్వేనమ సేనమ స్లే నమః 79 

అని యీవై ఖరి నంతయుం జవివి దైత్యా రాతి యాదండకం 

బునకుకా మెచ్చుచు నిచ్చినట్టిడి గదా భూరిద్యుతి౯ నీదుశి 

షు్యనికంఠంబున నొప్పునావిమలరత్నో దారవోరంబు స 

న్తునిలోకో తమ యంచు బల్కి_ మజీయుం బూంబోండి దా నిట్లనున్, 680 

. పొసగ ము క్తెపుసగు ల్ఫోవాళించినలీలం దమలోన దొరయుశోబ్దములు గనార్చి 
యర్థంబు వాచ్యలత్యువ్యంగ్యభేదంబు లెటీ(గి నిర్ణోషత నెసంగంటేని 

రసభావములకు నర్హ్హంబుగ వై దర్శి మొద లై నరీతు లీముగ నమర్చి 

రీతుల కుచితంబు లె తన రా రెడు ప్రాణంబు లింపుగాం. బాదుకొల్చి 
ఎక వ్, 

యమర నుపమాదులును యమశాదులు నగు, నట్టియర్థశ బ్రైలం క్రియలుఘటంచి 

కవిత జెప్పంగ నేర్చసత్క_వివరునకు, వాంఛి తార్థంబు లొసంనివారు గల, 



పుథమాశ్వాసము. 83 

లయవిభాతి చలువ గలవెన్నెలలనెలువ్రునకు సౌరభము 'గలిగినను సౌరభము6* 

లొ 

నో 

జలువయు. దలిర్బం,|బొలు పెసంగుకప్వురపుంబలుకులకుం. గోమలత నెలహొనిన 

సౌరభము జలువవసయుం గ్కోమలతయును గలిగి జక్లీముల మిగుల చెం 
వెసంగు మలయవవనంపృుంగొదవములకు మధురత్వం, బలవడిన నీడు మతి కల 

దనంగ వచ్చు. గడు వెలయః గలయీసుక వివలుకులకు నెంచన్ 82 

ఊరక యటు మిముబో(టులు, చేరువ. బఠియింపం 'గనిన సీషంవచె యే 

కోరిక చెన నజ స్తము%, గోరుదు మోవీణ మోసికొని కొల్పుటకున్ 88 

. మునినాథ యిటమున్ను వనజదళాతుని యంతేగిప్పరంబున కరుగు వేళ 
మణికంధరునిం దదంగణమున నిల్పి మీ వీణియ మీరలే పాణిం బూని 
పోవంగాం జూతు నప్పుడు దాని నేం బుచ్చుకొని కొల్పి వత్తునో యని తలంతు 
దేవరచి త్తంబు దెలియమి నట్లు నేయ నేమి దోంచునే యనుచు వెజతుం 

. గరుణ నంతమాత త్రవుటూడి గంబునాక్కుముదల. బెట్టుండ టంచు కేల్లొగిచిమిగుల 

వినయ మొ రగ? నాయింతి వేండుకొనియె, నతడునట్ల కానిమ్షనియనుమతిం చె. 

. అనువతించుటయు నవ్షహాత్గునియను గృహం వీపాటి గలిగె సనం చేసీ నావాం 

ఛితంబును సఫలం బగు నని సంతేసిల్లి రంభానలకూబరులవలనం గడవట వినం 

బడినవ్యాకం బొకటి దలంచుకొని యది తెలియు టకు గృతాంజలి మై వినయ 

భరంబున గొంకుచున్న దాన మణికంధరుండు రహాస్యశంక నెడగలుగం జనంగ 

నమ్మవోముని కి ట్లనియె 85 
. మహితాత్మ మోర లిమ్మహి నుండ సంకొచపడి యేమొ మిక్కిలి పొడవుచనంగ 

నీక విమానంబు నిలచేర్చునన కొంత మేరం బోనిచ్చె నమిథున మిప్పు 

డేను వృథా భాంతి నింతనంతను దాని వెంబడిం జని కల్ము. వింటి నొకటి 

విను డవఏ య స్థళతనయు. డోయబల యి న్నారదుమాటలు నడుమ వేజు 

పొడ మెనేమయెనలక ళా పూష్ణసుసి, కడమ చెప్పమన్న రంభ యప్పుడ అెలువనె 

నీకు నుటీ చెప్ప రాకుంట నీకిథయును, నీకు నాతోడు సుమ్ముబ్బనీకు వ నియె, 
వనెలు(గ వేడ్క_పడుచున్న దాన నోత్క,పోధనో త్తవు యాక భా వూర్లు. డనంగ 
నెవ్వం డాతనిసుస్ది మున్నేమి చెప్పె, న్వై ఇప్పం:* దనియు నాయిగుకుంబోండి. 

. ఇది యానతీవలయుననిన నతండుం వెజం గంప యిని యుంతేయు నవూ 
ర్వంబు దీని. డెలినెదం గాక యని కొంతదవు నిళ్చలుం డగుచు విశ్వ వ్రవంచం 

బునంగల భూతభ విష్యద్వ ర్రనూనవ ర్హనంబు లన్నియు విమర్శించి తత్స) కొ 

రంబుం గాంచి కలభాషిణం జూచి యారంభ వ్ర యునకుం జెప్ప రా దనినకథ 

యత్యపూర్వంబు నాకునుం జెప్ప దగ దని పలికిన 88 

అనఘ చెప్ప రానికథాంళ మట్ల యుండ, నిమ్ము నలకూబరునకు నయ్యింతి యేమి 

కారణమ్మున నీప్రసంగము వచించెం దెలువుం డనదాని కి ట్లని తెలివి మౌని. 



24 కళాహపూ ర్లోదయము 

స్రీ ఈరంభయును వీండు నేవేళయును రతి క్రీ"డావ రాయణుల్ శేవలమును 
వీరి నొండొరువాసవీక్షణో కులు దక్కి-నట్టి చేష్టితములు నెట్టి వైన 

మనృథోద్దీపసమహిమం బొక్కించునొళ్కొక ప్రేమచొ వ్చీది “యురి గలదు 

కావున మము నేడు కనుంగొనుటకు మున్ను రంభ నవీనమా_ర్రండుదండ 

తే శు ఖ్ ఘన రేఖ వ ర్తిల్లం జూచి నగుచు, బ్రహ్మతో నున్న శారదారమణిం బోల్చి 

ధనదసుతు(డు నమ్హాటకు. దరుణి మోవి నంతర నొ తె న త్రటీం దనరుతమిని, 

క. ఒత్తుటయు చెందు గలుగని, కొ తృతెజంగునం జెలంగుకోమలకలవా 

గ్వంక యపు డొకటి Oe "ys లెక మై దానికంఠసీవుం బోడ మెన్. 94 

ఉ ఏయెడ నెన్నండుం గననియింపులు సే ల్కెడుతద్దళస్వనం 

బాయత మెనకౌతుకము నద్బుతముకా మొలపింవ నేది యే 
వీ యిది చాల గొ త్త భళి యింకొకమా టీక నొక్కమా ఆటం 

చాయలినీలవేణి నలకాధివసూనుండు వెంజె వేండినన్ 92 

క, నాచేత నింకా దిది, యోచెలువుండ యనగ గాక యున్న క్రొ విడ నే 

నోచెలువ యనంగ వచనా, గోచరసల్లావరసము కొం తవు డొదవెన్ 93 

వ, అంత నక్కాంత కాంతునికి సంతసంబుగాం గొంతకొంత త త్చా్రర్థనంబు సఫలం 

బు చేసె నతం డంత నింతకు ము న్నిది యెన్నండును విన్నయది గాదిప్పు జె 
ప్పగిది నొదవెం జెప్పు మని గుచ్చి గ్రుచ్చి యడుగ నిది నేడు నేర్చినది కాదు 
తడవులనుండియ నే నెబుంననియ ౪ యొక్క_ కారణంబున నిది యెటుకపటుపక 
నెజయ మటఅచియు నేడు బాలభాను పాండు మేఘసంసర్ల వి శేష వీక్షణంబునం 

దలంచిన మానసంబులోనన పూనియుండి యిప్పటినీదుండగంబువలనం గలిగి 

వెలవిరియ నిచ్చితి నని పలికిన నతం డి ట్లనియె 94 

ఏమికారణమున దాంచి తిన్నినాళ్లు 

తరుణి యెజీంగింపు మనుండు నేతత్స సంగ 
మున గళాపూర్లుకథలు వచ్చునా యనియెడు 
తలంపుచే దాంచితి న టంచు వెలంది వలిళె 95 

సీ వలికియోాపౌరుషాభరణ తత్క_థలు వచ్చిన నేమి యంశేని వినుము చెలియ 
నాకథ లిక జెబ్పినట్టవారును వినిన వారును వాం యందు బుత్ర 

పొత్ర్రప్ర వపాత్తాావ బవాుుసంతతియు6 'దనర్పుచుం సరాలు స్ట మ శల 

దభివ్యద్ధిశో భితశుభ సౌఖ్యములు గాంతురనుమాట యున్నది యాదియంద 
తే, యేను “సీ కది చెప్పిన దీనికొొజకు, నవని బుట్టగC వలయునో యని వెజవెదం 

ాణవల్లభ యవి ఆతవకాంగసంగ, సౌఖ్యమునం జేర్చునాకు నిష్టంబులగు నె. 

తే, అదియు వింటివి గడ యని యనియెదేని, యేను వినినట్టపిమృుట నిజ మాట 
పలిశే నొక్కయమోఘ వాగ్విలసనుండు, కావున వచింప విన నింక గాదు నాకు, 

Cb 



ప్రథమాకా్యాసము క్ 

న. అని చెప్పె నని చెప్పి నారదుండు. 09 
"లే, అతివ విను రంభకును గలయట్టిభయము 

నాకు గబ్దుటం దత్కథ నీకుం జెప్పం 

గూడ ద ట్లయ్యు మిక్కిలి కువలయమున 

'వెలయం గల దది వెలయు త్రొవలును గలుగు. 99 

. అది యట్లుండె రంభానలకూబరు లవ్విధంబున సల్గాపం బొనరించినయనంతరంబ 

తద్వమానంబు మత్సమోాపంబున కేతేర విరాడోలికా పసంగంబులు వడియె 

నని కలభాషిణికిం వ్పె నప్పుడు తద్వనలకీ విలో కనకాతుకంబున ఇడగాం జని 

యున్న మణికంధరుం బిలిచి యంబుజాతునికొలు వ్రు వేళం దవ్చకుండం బోవలయు 
రమృనుచు నచ్చటం గదలి చనియెం గలభాషిణియు నంతం దను. జేర వచ్చిననెచ్చె 

లులుం దానును నిజగృహాంబున కేంగి వేగంబ హొలువునీంగారంబు సంఘటంచు 

కొని కృష్ణునగరి కరగ, 100 

శా. శ్రీనందా్యాలపు రాంక వాగ్విభవలత్షీనాథపర్యంక సు 
జ్ఞాన శ్రీ మిథి లేం ద నూనృతవచస్సం థాహరిశ్చం ద్ర వి 

ద్యానై వుణ్యసముద్య టార్చటిక విద్వద్వాద వాచాలితా 

స్టానీమందిర యింది రారమణపత్పం శేరుహేందిందిరా, 10! 

క. అంభోనిధిసా థారణ, గాం ఫర్య య రాత్యసు ప్రకంపనచయకు 
శీంభరితర వారిమవో, కుంభీనసవర్యు సమరగురుభుజశె” ర్యా 102 

వూలీని 

శేషసుభావషణ శీలవిభూపణ నేవకపోషణ చి త్తరిపూ 
నేషనివ రన నిర.లకీ రన నిత్యసవ_ర్దన నీతికళా 
లీ న —రీ ఎంవి జాలి 

పోషవిచతుణ పుణ్యవిధితుణ భూసురరతుణ భూరినముద 

ద్వేషణకాసన ధీజలజాసన దీ _ప్పివిభాసన ధీరమతీ 108 

గద్య బది నిఖలసూరిలో కాంగీ కారతరంగితకవిత్వవై భవపింగ అయమరనార్యతనూ 

భవసౌజన్య గేయనసూరయనామధెయ ప్ర ణీతం చై నకళావూర్జోదయం బనుమవహ+ 

కానవ్యంబునందుం బ్రథమాశ్వాసము. 



లలో 

శ్రీరస్తు 
కనా సారో దయ ము 

లం 
అ 

అలలాంకమాక్ష్ట్రయలాలంల 

ద్వితీయా శాషస ము 

4 by మేఖలి కావిలసదపరిమితహా యరింఖా 

4. లేఖతజయలాంఛన నృప 
bE | శేఖర నండ్యా లనారనీంవానికృష్లా 1 

అవధిరింపు మవ్విధంబునం గలభాషిణితోడ సంభాషించి యరుగుచు నార 
దుండు తనమనంబున. 2 

హృదయము వైం గొకింత శమియించెను జెల్వపుంగ్రొవ్వు వెంపునం 
బొద లెడురంభకు౯ సవతిపోరు గణంచుట కంకురార్చణం 

విప యిటు గొంత చేసితి నవేశీత మంతయు నై నయట్ల యీ 

సుదతియ చాలు దానికి నసూయయు నున్నది మాట లారయన్, త్రి 

ఎంచంగ నాగమనమునకు, నించుక చు కైన నయ్యె నిది 'యోగ్యమ సా 

ధించుట జెవ్వారిని బోరించనిత్షణ మొక్క_4యు: దరింపంగ వళ మే 4 

. అని తలపోయుచు శిష్కుండునుం దానును బురవ, వెళ మార్లంబున నడుచు 

మంటె నహ్పుడు ర్ 

దవుదవ్వులనెనేయ ధరణికి దిగివచ్చుచున్న వాం డిదియేమి యొక్కో యనియు 
గయ్యంబు లిడ నెందు గతిగల్లునో యని వెదకుచు నే తెంచువిధ మొ యనియు 
బవ నేరితము లై నపాదపాంసువు లనింది. గృతార్లుల చేయుొతికొ యనియు. 

నీమార్షమహిపుణ్యు మెట్టిదియో ఫలంబునకు రా కిది రిత్త చనునె యనియు 

. దను నెబుగువార లతిదూరమునన లేచి 

రెండుచేతులు మొగిచి విల్లు చుండ 
నిక టమునం గన్న వారలు చేల జూంగి 

యాదరమునం బ్ర శామంబు లాచరింప, 6 



ద్వి తీ యా శక్యా స ను. 27 

చ, అలఘువినీతిసం భ మసమాకులత౯ వెస బల్ల కీలు నం 

దలములు వారువంబులును దంతులు నాదిగం గల్లువాహనం 
బులు డిగి వచ్చి మొ,క్కుదొరమూంక ల పెల్లునం ద్రోవ చాల సం 

కులముగ నందు గొంద టీౌొకకొంత బరాబరి చేసి జొల్చి రాన్ (i 

మత్తకోకిల. కొందజిం గడకంటిచూవులం గొందజ౯ా నెజచూడు్కు_లం 
గొందజం జిటునవ్వుడాలునం నొందజుం దగుదీవనం 

గొందజం చెయి చాంచి లి మని కొందజుం గయిదండ గొం 

చుం దపోధను: డాదరించెను సొంపుగా బ,ణతాత్యులన్ 8 

వ అన్విధంబున సకలజననేవన లాదరించు చు శిష్యుండునుం దాను నమ్లునివరుండు 

పరస్పరవిఘట్ట నవాచాలవీచీహ _ససవమార్చి తచర్చరిమచర్చి కాచ ర్పాంకురంబుల 

వలనను, సంకులకలహంసచ కృ వాక పుష్క_ రాహ్యయ ',ముఖజలపశ్రీ సందోహ 

కోలాహా లంబువలనను, అవిరళపరి ఢౌక మానడిండీ రఖండ మండ నీపాండిమచ్చల 

విలసిత పృహనసితంబులవలనను, నికటంబునం బొదలుజలధివిలసనంబులం జెల ేంగి 

గలినేయుసోయగంబునం బరంగువరిఖావలయంబులును, బరిఖావలయసలిలనిధి 

సముత్తాలకల్లోలశీక రావకీర్ణ మాణంబు లగుచుం దమయందు నుభయత మాక 

వ్యమాణభోేగీంద భోగ వేష్టన ప్ర కా రాను కారపారీణంబు లె. రాణించుచుం 

దిరుగు మెజటుంగుందీం/లు ప్రకాశింప వై కాఖపర్వతనితంబడంబరనిడంబనచతు 

రంబు లే చూడ నొప్పువై దూర్యప్రాకారంబులును, బ్రా కారవలయ విష్టలక వశిర్ష 

సముదయసముత్కి.ర్య మాణమాణిక్యనివహ వివిధ కాంతిసం తానసౌవమవ 5మాలి 

కాసోమాభి రామవర్యంతభాగంబగు చుం బౌరవిభ వలక్షీకింబట్టనయా తవ త్రంబు 

రీతి నుద్ద్యో్యో తిం చుగగనమండ లంబునకుం బాండుర త్వసం పాదనంబున సొంపానర్చు 

సమున్న తశిఖరసంస క్తనిర్హి క్షమా. క్లికభ_క్లివి శేషంబుతోడం బసిండి 5క"మచెలువు 

నలవరిం చు వాసుదేవ ప్రాసాదరాజంబును, వాసుదేవ ప్రాసాద రాజశే తవదోోత 

మానశాతకుంభ కుంభినీధ రంబునకుం (బ్రృత్యం తవర్వత భంగి నంగికి రించి యలం 

కారంబు గావించువసు దేవసంకర్ష ణసాత్యకి పద్యుమ్నాది యాదవసంఘసౌధ 

యూధంబులును, సౌధయూధ భూధ ర వ్రాత జాతమహాతేరంగిణేబృంద )ం చేవాంబు 
ప్రభ వింపం జేయునుభయ పార (భాగ హీరమయగృహాభి త్తిసంతత తంతన్యమాన 

మరీచినిచయపూర్ల రాజమార్లంబులును, రాజమార్లసబ్జితశై వాలినీశై వలభావ 

భాసురంబు లె పొలుపారు గారుత్తతబహిర్వితర్చి కాని కాయంబును, బహిర్వి 

తర్చి కాని కాయవిరచితకురంగనాభిగోముఖో పరిత రంగితరంగవల్సీమతల్లి కామనో 
జ్జ ళో _క్రకమండలీపాండిత్యంబు లత్యంత కాంతంబు లగుచు నుత్తుంగహర్శ స్ట 



ర్టిర్ర కళావూర్లోదయము 

శిఖర శేతుసంఘసంఘర్ష ణక కలితపతి తాంతరిక్షుఖండ లతశ్ష్యు మాణనశు త్ సముళ్చే ర్స 

యాసంధుతణవిచతణంబు లై వీక్షణవర్యుంబు నిర్వహింపం చెంప్రు మోజుచుం 

దదవలంబనలంబమానవివి థాంబుదక దంబకంబుడంబుం జూప్రకలువడంబులును, 

గలువడంబులం దవిలినమిళిందంబులచందంబు నందపజిచుచం ద్ర కాలా ఖేలనా 

లోలనాళీకలోచనాలో చనంబులవ. రీచివీచికల వెల్లు చిల్లునం జిమ్మన గో వుల 

జిముగంధసారక స్తూరి కానీరా రావ్రనారంబుల తేజం గాటింగింప బంగారు 

రంగువనలం బసుష్రవసంతంబు లాడుభావంబున ఠీవి నెజవ్రభర్మహర్మ్శ $ శ్రీల 

"ఖేలాశం భమోచ్చ్వసితవిశ రారు కేశ బంధంబులో యనంగ బంధురంబు లగు 

మంధరగంధవహనివహవిహరణవిసృమర కాలాగురుధూవధూమంబులును, ధూ 

పధూమశా్యామి కామిషంబున నిజస్వామికొలువునకు నిబ్బరంవ్రం బే రుబ్బునం 

బృబ్బికొనుచుం జేరినశ్ళంగారరససము ద్రంబునకు నిర్మిద్ర విద్రుముకుడుంగసంఘ 

న*ంగత్యసౌాభాగ్యంబు ననుగ్రృహిం చు చు. బ్రత్యగ జాగుదగన్టలస్రాపితకురు 

విందక లళ కందళ చృవిచ్చటాజటాలితంబు లగుగోష్రరంబులును, గోవ్రరద్వారతో 

రణ వా్యాజవి ఖాజమానమంగళసూత్రసువ్య కృనిర్వ ర్సితపరిగ్ర్యహగ్భహవై భవ 

శ్రీసమువభోగని స్తంద్రు లగుసకలజనులును నత్యంతచి త్ర తరమహ త్త సంబునం 

బ్రైవర్తిల్లును త్తమో_త్తమకీర్హలం బొగడొందు తద్వార కానగరంబు దరియం 
జొచ్చి రంత 9 

నీ మహనీయకురువిందమాణిక్య కాంతులచేత బల్ల విత మై చెలువు మోజు 
మరకతమణిసముత్క_రమరిచిచ్చటావత్ర, సంతతిచేత బాగు మూట 

నక లంకనవ్య మౌ _క్రిక చాకచక్య పృ సూనసంపద చేత సొంపు మూజం 

నింద్రనీలజ్యోతిరిందిందిర'శే ణివిలసనంబుల చేత. బొలుపు మోజు 

'లే దనసమున్నతిచే నభ_స్తరువుం బోచి 
వీమలశిఖ ౦" గృకనకకుంభ ములచేత 

సఫలితంబుగ జేయుచు జాల వెలయు 

నంబుజామునికొొలువుకూటంబు గాంచే, 10 

క, కాంచి మణికంధరునితోం గాంచనగర్భజు(డు వలికెం గలకాలము వీ 

శీంచిన నిది నిచ్చలు నొక, యంచితరుచి నెజవుచున్నయది కనుంగొంళే, 11 

కా,ఆవెకుుళముం జూచినట్లు కడు నిం వ యూాసభామంటవ 

శ్రీ విన్ఫూ ర్తికతంబున౯ మిగుల నాచిత్తంబు నానందము 
ద్రావై చిత్రం గరంచుచున్నయది యేతద్దార కావట్టణం 
గ 
చీవిశ్వంబునం గల్దుమే లిదియ పో యొందుక౯ొ వివేకించినన్. 12 



వ, 

ద్వితీయా శాషసము 

అని పల్కూచు. బేరం బోవునంత 

క. ఆబుషియాగమనం బవ్రు డారసి చని చెప్పి రంబుజాతునకు బహి 

సీ, 

శ్వారిణు లగువరిచారిక, లారితిని జెళ్ప నతని యానతికల్మి న్ 

బం గారుగొలుసులు పవడంప్రుందర మెనకోళును వింత బెగులబొగడలు 

రత్నంపుంజిలుకలు రాయంచ పృతిమలు పసిండిపువ్వుల్యవ్రాంతవనులనొబగు 

వివిధంబు లగుచి త్ర విరచనలును దసిలినూలువ బ్రయల్లి క బెడంగు 
పలు తెజుంగులపట్టుతలగడ బిల్ల లు మవ్వం శ్రంగుంకువమువువ్వువజుపు 

గలిగి మెటుంగులు దిక్కుల గడలుకొనంగ 

మిం చుదంతపుటు య్యెలమం చమునను 
బొలుప్రమోటబుచు దనయంతిప్రుగముసతుల 

యూడిగంబులు గకొంచు నున్న శె "రి, 

అప్పలుకుల్ చెవిం బడినయంతన దిగ్గున లేచి యెజ్టటూ 
యస్పర మేష్టినందనుడె యానె హజారపుందోవ వచ్చినే 
యెప్పుడు నంతరిత్షగతి నిచ్చకే చను దెంచు నివ్విధం 

విప్పుడు చాల డిత్ర మిడి యేమొకొ యంచు ససం భ్ర మంబునన్ 

; తూగుటుయ్యెలం దూంగుచో. గొంత చెదరిన యరవిరివన్నె బా గట్టయుండ 

నడవంబుతో 'య్యలి మడచి యిచ్చిన తెలనాకుంజీలిక చేతియంద యుండ 

నట్రటు తొడిగిన యంఘ్టులరత్నంపుసమాళగలు సారె జాలు చుండ 

18 

14 

16 

రాణి వాసపుంజూమరగ్రాహీణులు కూడ నరుగుదెంచి తమంత మరలు చుండ. 

. దనకుం ₹ైదండ యొసంిన తరుణికేలు 

వదల నెజటుంగగమి నది తోన వచ్చుచుండం 

గనిన వా రెల్ల నొదుగుచు6 గలగు చుండ 

మురరిపుడు వాకిటహజారమునకు వచ్చె 

. 9 బ్లదురొ-ని ౩,ణమిప్లీ యింపవు పెంపు 

దనర గై దండ యొసయగి తోడొనుచు నేగి 
యతనియాజ్ఞ వెంబడిని శుద్ధాంతనికిట 

భానీ యగునొక్క-_మణిసభాభ ననమునను. 

. జగదిశుండు తపోధనాగృణికి బూజావ రనల్ నాండ క్రొ 
_త్తగ నేతెంచినవానికిం బలె మవోతాత్పర్యసంయు కుం డై 
తగం జేనెం గడుం నొ, త్తకొ, త్తగుచు నత్యంతాదరం బెక్కు ధ 

రృగరిషాత్తులబుగ్స పూజ్యా లగువారల్ వల్మలజు౯ా వచ్చినన్ 
. అప్పుడు తత్పభాగృహసనూగమనార్హలు కొల్వు సెంతశె 

యెప్పటియట్ల యందణు బహిస్థీ ఎకు లై యొటింగించి వంవం దా 

18 

19 
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నప్పరమర్షి వీడె్క-లుపునంతకు ర మనం గొంకి యచ్యుతుం 

డప్పలుకుల్ గణీంవక తదంచితగోష్టిన యుండె నింపుతోన్ 20 

. మౌనివ రేణ్యుం డిట్లనియె మా కొక వెన్షతనం బొనర్చి రా 

జూ నుగుణప్రవ_ర్హనల కర్కట యి మయి గొంకి లేని న 

న్నోనలినాకు పొ మృనుట యుక్తము నీ కిపు డట్లు గాక మా 
వానిగం జూచి తేని కొలువం బిలుపింపుము వారి నావుడున్, 21 

+ చెలులం జుట్టల దండనాథుల విపశ్చిద్వర్యు లక సత్కవీం 

ద్రుల మంత్రీ శుల వారముఘ్యిల ముకుందుం డెంతయుం వ్రీతితోం 

బిలువించెం బొడగాంచి రవ్విభవశోభి౯ వారలకా వే తృహ 
సులు దమ్మందణి నప్పు చేరెలుగుతోం దోడో నెటీంగించుచున్. 22 

* కమలనాభుండు నపుడు లీఘ్ఫుంబ తనదు 

కొలువు వీడొంచు మాని దోడ్కొ-నుచు నేయ 

నంతలిప్రరమున కాతండు నాత్మశిష్యు 

వెలుపలన నిల్పీ తాం దనవీ జం నొనియె. బి 

అప్పు డతనిచేతియావీ జెం దాం బుచ్చుకొనియె సం భ్రమమున గూడ నేంగి 
కరము వినయ మొవ్చం గలభాషిణిమునుందుండపుడు దానింజూచి యల్లనగుచు 

. ఏమో శిష్యుత్వంబున, నీమునివగు నేవ నేయ నిచ్చ వొడ మెనో 
యోమగువ యనిన విని యది, యేమియు లే దని వినీతి నిటు నటు నొదగిన్, 

. ఒదుగుటయుక్ యదుప్రవరు. డో హరిణాత్ తలంక నేల నీ 
కిది కడు లెన్సబుద్ధి కృపనిట్టిమవామనవాం లాత్త సేవకు 

హృదయమునందు నియ్యుకొను బవ్యరి కున్నది వేయు నేటికిం 
బ్రదికితి సేవనేయుము శుభప్రదు నిముని నిట్ల యెప్పుడున్, 26 

నీమతివెంపు పాడుకొనునేరుపులు౯ా మృదుమంజులస్వర 
శ్రీమధురత్వముం గనుచుం జిత్తములోవల నేను నెంతు ని 
కోమలి గొంత నారదునకుం బరిచర్య యొనర్చునేని వి 

ద్యామహిమం గడు౯ వెలయు నంచు నినుం గను(గొన్న వేళలన్. 27 

.ఆనుచులా జాంబవతీగృహాంబునకు చా నమ్లనిలో కాధినా 

థునివెంటం జని శిష్యు రాలి నొక తెం దో క్తెచ్చితిం దీనిం గై 
కొని శిటీంపు మ టంచు నల్ల నగుచు౯ గోవిందుం జాయింతిం బీ 

ల్సి నయం బొవ్చంగ బల్కె. నమ్మగువయుం జి_త్తంబు రంజిల్ల (గన్, 25 

. నాకు మును మిరు శెౌప్పెడి యాకలభాషిణయ్ె యిది యటంచును వినయో 

త్వేశమునం బలికి మునికి వి, వేకిత నుచితోవచారవిధు లొనరించెన్. 29 



తే, 

వష తీయా శాస ము, $1 

సీ, అంతట గోవిందు 'డాయింతిం జూచి యూవనజాతీ యిచటి కిన్దునివ "రేణ్యుం 

జేలేర దొరకొని యెన్ని యో నాళ్ళయ్యె నీ వేమి దిద్ధితి వైలుంగం జెప్టును 
గానచాతురిం దాను గడు. బ్రోడయయ్యుూ. దుంబురుమా6దిమల్సరంబునను జేసీ 

మనవిద్యు సాధింతు ననిపూనినాం డిది యెందు నెవ్వరును మున్నెఅుంగ కునికి 

గావున విశేషములు నీకు( గలవి వరుస, చెలిపి నీనేర్చిన ,ఫ్లైల దిద్దు మనుచు 
నొప్పగించితి నిమ్షవహాయోగివర్యు, ననుడు జాంబవతీసతి వినయ మొప్ప 80 

. ఎప్పుడును మిోవచస్ట్రితి", దప్పక యే నడుప్రచున్న దాన నిపుడు నా 

తప్పొప్పులు మూ రేరయుట, యొవ ఫ్పుక్ విన నవధరింపు డొెకఫొం తనుచున్.8] 

. కుందనపుంగమ్విం దిగిచిన యందంబున జవరతనము నలగుందే నెల్ 

చిందినగతి మాధుర్యము, పొందువడ౯ వీణ ముసి పొలంతుక సాజెన్ 82 
వ్రాఢి ఢితో సరిగమవధనిస్వరంబుల ప్రతినియతక్రు తి క్రమము 'లెజ్ంగి 

న దొలంగించి లయతాళశుష నెంతయు( దలిర్చ 

గ్రామవి శేషమూర్భన లేర్చడంగ మంద్ర మధ్యమతారసామ గి దనరం 
థాతుమాతువులు గీత ప ప్ర బంధములందో నసమానలిలమె నతిశయిబ్బ( 

దోర మగువే ప్రేమరసమున దోంచితోంచి 

వీనులకు నింపు జలువయు వి స్తరిల్ల 

నాకరణి. దనకాంత యనేకగతుల 

నాత్మేగుణగానములు సేయ నచ్యుడుండు, 32 

, ముదిత మేలు మేలు కొదవ లే చెందు నీ 

యనఘచరితు దిద్దు మనుచు. జనియె 

జాంబవతియు నొక్క_సంవత్సరముదాకC 

బాట నేర్ప మునికి. బొటవమున. సి4 

అంతం గ్రమంబునం బ్రియునియాజ్ఞను సత్యయు భోజకన్యయు౯ 

సంతస మొప్ప నప్పరమసంయమి నొకొ_కయేః ఉక 
త్యంతమనోజ్ఞ గానపటిమాతిశ యోన్న తుం గాంగ నవిష్షభం 
డంతటం దాను దిద్దె నొకయబ్దము పూర్మము గాంగ నాతనిన్ తెన్ 

. అప్పుడు మణికంధరుండు కలభాషిణికిం బోలె నంతగ్రర కాంతలవలనిశిక్ష యే 

మియు లేకుండియు. బుండరీ 8*మ్షునియను గ్ర హవి శేషంబున సకలరహస్యసంగీత 

విద్యాసంపన్న త చేత నారదకలభాషిణులయట్లు యత్యధికుం డయ్యె 86 
: అమ్మువురకు గానము హారి యిమెయి నఖలంబు నేర్ప యింక మోాసంగీ 

తమ్మునకు నీడు లేదు జగముల నని పలికి మోదగరిమం దే'ల్చెన్ 87 
అంతిప్టరము.లోని కరిగినప్పుడు తదీ,యాంగనలును దత్న సంగ మైన 

మౌానితోడ నీడు గానవిద్యకు సరి, చే దటం చు. బలికి రాదరనున ఏర 
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క. మణికంధరుండును గలభ్యాషిణియు. గొలిచి రాగ నాబుషివ వ్రవరళిఖా 

మణి యొక్క._నాడు యదుభూషణు వీడొ-ని వేడ్క. నవసీసంచారమునన్. 

ఆ. చనుచు నుండి తనదుసంగీత చాతుర్కీగ రిమవసకు మున్ను సరసిజాత్సు 
వెలువ లాత్మ మెచ్చి సలివనయ్మ ౯ ,రేంసచందముల న నృనంగ మైన, 40 

వ. వారితో ని ట్రనియె నవ్విధంబున నవర్షరవర్గినులు నువ్య్యరుం చెక్కు._మాటులు 

మదీయసం గీతచాతుర్యంబురీతు లతినూతనంబు లనియు నీతెజుంగు లెవ్వరికి 

దొరక వనియు6 బలుకుట గల దది నిజహృదయంబునం గలవిధంబో నాదువు 

దికి ముదం బొనరించుకొజకునో యెటుంగ రాదు చదురు లెదిరిమదికి నెట్టివగిది 

నైన సమదం బొదవించుట వరమధర్శం బని తలంతురు గాన్రున న్మగ్కథలు 

గట్టిగ నమ్మరాదు తముచెలులతోడ చేతత్చ 9సంగంబున నేమి వలికి రది నిజంబు 

తదవబోధంబు గలుగునందా(క జెందంబు సందియంబు నొందుట తప్పదనుటయు 

నవ్పరమత'పోధనునకుం గలభాషిణి యి ట్లనియె. 41 

క, మూవెంట రాకపోకలు, గావింపంగ నగరిలోనం గలజనములు న 

న్నో వాచంయము యెటు(గుదు, రా వనితలకడకు నాకు నరుగంగ వచ్చున్ , 42 

తే ఇట్లరిగి వారుసఖులతో నిష్టగోష్టి, నాడుకొనుమాటలను వినం గూడు నైన 
నేను మోదాన నగుట మోగానకథలు, వడిన నవ్వేళం గొదవలు దడవ రేమొ 

'వేతీత మైననాతిరూపు ధరింప సామర్ధ్య మబ్బిన , నామగువల 
సఖులరూపము6 దాబ్బి సముచితం బగు వేళంజని వారిహృదయంబు గనంగవచ్చు 

నన నిది నెపముగాను నిధీశసుతుని దా రంభ మై కూడుట రమణికోర్కి_ 

యదియ మదీయ కా ర్యానుకూలము కదా యని యాత్తనలరి యాయతివంజూచి 

తే, యువిద నీ కిట్టి సామర్ద్య్య మొదవుటకును వర మొసంగితి నేను నీవలసీనట్టి 
యంగనలరూవుం చాల్చీ యాయబ్దనాభువనితలతలంపుం దెలిసిరవ్మను? చుంబనిచె 

తొ 

లొ . వనిచిన నావెల్వ వనజదళామనిసతులపాలికిని దత్ సఖులరూపు 

ధరియించి వార లొద్దను లేని వేళలం జని పసంగము బెచ్చి సంయమింద్రు, 

సంగీత చాతుర్యభంగు లనన్యసాథారణం బగుట తద్వాక్యసరణి 

చేత నెంతయు సునిశ్చితము గాందెలినీ యముని కది యెజీంగించి ముదితుం చేసె 

లే, సంయమియు నాయకం జూచి జూంబవతియు 
సత్యభామయు భోజూత్మ జయును హారియు 
గురువులుగం గానకళ లెల్ల గరిడిమున్చుం 

దనముతో నేర్చితివి గద యనుచు బలికి.” శ్ 

తే కొమ్మ మున్ను నీ వాత్మలోం గోరినట్టి, కాంతు రంభామనోవా రాకారుండగుచు 
మెజయువానిని గూడి రమింపంగలవు, నము పా మ్మిశ నీభవనమున కనియె. 



ద్వితీయాశ్వాసము. 83 

వ అని యవ్వనిత ననివీ మణికంధరుండుం చానును సముచితభాషణంబులు గొంత 

తడవు నడపీ నారదుండు ని జేచ్ళం జనియె మణికంధరుండును దదా చేశంబునం 

దీర్ణయాత్ర శేగొ నటమున్ను కలభాషిణియు నట్ల నారదుచేత ననిపించుకొని 
నిజిగ్ళహరబునకుం జని గానాభ్యాసం బుడుగుటం జేసీ నగరి రాకపోకలతగు 

లంబు చాలమిం గ్రృమంబున దనచిత్తంబు నలకూబరచింతాయ త్తం బగుచుం 

డం దత్సమివగమనంబున కుపాయంబు గానక బవాుకాలంబు గడపి కాల 

యాపనంబు దుష్కరం బగుటయు నొక్కనాండు దా నొక్కతియ వీ జెంగొని 

గృవో ౦౩మంబున కరిగి యుండునంత. 47 

లలితప్రభూతిపూతయును లాతప్రుగోలయు. గత పాలయుకా 

మలకొనుచిన్న కెంజడలు మందులపొా తము నాగ బె త్రముకా 

లలి గనువట్టుకిన్నె రయు లాహిరిమోదము సింగినాదముం 

జెలు వలరంగ నాప్పునొక సిద్ధాండు సింగవు వారువంబుతోన్. 18 

అభ్రపదవి నేతెంచి యయ్య్థబల యున్న 
తోంటలోనికి డిగియె నద్ముతము గాంగ 
నదియు: దన్మహిమకు వెజం గందుమునము 

నల్ల నూల్కొ_ల్చీ యర్ష ర్ఫృన్టిపాదాన్టిదు లొస. 49 

అతడు నోకలభాషిణి యాత్త గురుని, గృషుం గొలువ నేగుజే గీతవిద్య 

ఫూర్తముగ నేర్చితే రాకపోక లిప్పుడు, మానినాండు గడా దివ్య మానివరు(డు 
: జాన. పప నీకును నూనస మితరప్రచింత మాని తిరముగా 

నానలకూబరునంద య,థినం బై నిలిచి యున్నదియె తరలాథీ. 51 

కడపటినా(డు నిన్ను నిటు కాంచనగర్నతనూజుం డంపుచోం 

గడరుయభీప్రసిగియును గాం దగుదీవన యిచ్చె గావునం 
బడతి యమోఘ మాయనఘుపల్కు- చలింవంగనీకు తాల్లి నీ 

బడలుటం జూడ నోవుదు ౫ ప్రాణసఖుల్ తణమాత్ర మేనియున్. ర్ి 

తడవులనుండియు దవమునేయంగం బూని మణికంధరుండు పాట మాని యునికి 

నువవాస ఖేదంబు నవనయింపంగ "లేక వ్రేగుచున్నవి నాదువీను లివుడు 
వ్ వాయింపు మోవెలంది నేయ డైన దుష్టిగ విని పారణ నేయు. గాని 

యీభువనముల మియిరున్సుర గానంబ కాని యన్యము లీంపు గావు నాకు 

కే నని వలుకి మాటమాటకు నదుతంబు, చాల. బ్రబలంగ వినివిని యాలతాంగి 

కరసరోజముల్ ముకుళించి కరము వినయ, మతిశయిల్లంగ ని ట్లను నతనితోడ 
క. రీయనఘ దేవుండడవొ యూూగాయతకపిలాదినిదులందు నొకండవో 

నీయనుభావం బద్భుత, మై యున్నది నామ మెద్ది యానతి యో వే, గ్ ( 
క, అని వలుక మణి స్తంభుం, డనుసీద్ధుండ చేను జలరువ*నన నీ వెం 

స్ 
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చిన వారలలో నెవాషండను గా నని యతండు వల్ముటయు వినయమునన్, 

ఓమహి గాత్మ మోవచన మొక్కొక టే పరికించి చూచినకా 
నామదిలోన నెంతయు ఘనం బగుచున్నది యద్భుతంబు మా 

రశేమహిమకా యథార్థనుగ నిట్లిది సరము గంటి రిట్టిమి 

శేమపా గాన రానియది యేమియు లేదు గణించి చూడంగన్. గ్ 

నాకు దార్కాణ యయినయంతయును దిరుగ 

నడుగం జెపవ్పంగ వలవ దో యనఘచరిత 

యిపుడు మణికంధరుని మరు తవను నేయ 

'జెప్పితిర యది మొదలుగా జెప్పవలయు న్? 
అనుటయు నతం 'జాయింతిం జూచి యోకాంత నాకు దూర దృష్టిదూర శవ 

ణంబులు గలవు చానంజేసి యే నున్న చోటున యుండి సము స్తంబునుం గంటి 

నిందు నీయెణీంగినయర్థం చెల్ల సరి దాంకును గదా! యింక సీ వనిపించుకోొని 

పోయినవెను కటినారదమణికంధరసంభావషణ ప, కారంబు తపఃవర్యుంతం బెన 

మణికంధరవ_ర్రనంబును వివరించెద విను మని యిట్లని చెప్పం దొడంగె నట్లు 

నాగదుండు గానశియోపరిపూర్తి మైనవెనుక నిన్ను నీగృహంబున కనిపి యంత 
మణికంధరుం జూచి. ర్శి 

నీసంగీతవిశేమో,భా్యాసము సఫలముగ విష్ణుం బరమేళ్వరు న 
త్యాస_క్తితోడం బాడుచు, వేసరక భజింపు మెల్ల వేళలయందున్ రి 

. ఆదేవున శెంతయుం బ్రియ, మై దురితవినాశ హేతు వగు నివి యని యే 
నొదరమున నామోమ్మౌ పాది౯ా వీశియ ధరించి పాడుదు నెపుడున్. 60 

బృహతీసమాఖ్యత్. 'బెంప్రమిో తెడువీ ౫ వహియించియెపుడు విశ్వావసుండు 

జగతిం గళావతీసంజ్ఞ నొ వ్పెడివీఇ తోడ నేప్రాద్దును దుంబురుండు 
మహతీసమాహ!యమహనీయ మోవీణ మానక నిత్యంబుం బూని యేను 
గచ్చపి యనుచేరం గరము శోధిలువీణె సవరించి జగదంబ శారదయును 
బాయ శెంతయు. బొటించుభంగు లరయ 

విద్యలం దెల్ల సంగీతవిద్య మిగుల 

ను త్రమము గాడే యిది పురుహోత్తమునకు 

నర్పితం బగునేని నే మని నుతింతు. 61 

నీదుకృుణార్లతామహివమ నెమ్మది నెక్న గ నంత యింత నా 

రాదు తవంబులం గనంగ రానిజగఖ్చతి కృష్షుం జెట్టభా 

గోళదయకాలిక౯ దొరకు నుల్లమునం బరికించి చూడు మా 

శ్రీ దయితుండు నీకు గృ చేసె గురుం డయి గానసత్కళల్. 62 

! రన నీవిద్య సదా యావ రింపుము కుమార యది సకలాభీ 
శలాక నలునునా రానా నాతాల కాన TP క 

శే జెన్సితిరి మొద మొదలుని యిది ది చెప్పవలయు, 
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ప్లావా కిక గారణ మిం, పావహిలం జేయు నప్పు డటు మనమునకున్ 68 
శా నుల - వేగము యేంగి నావడజినపా ట్రీజేర నాకంబులో. 

గానీ కాంచనగర్బుకొల్వునడుమం గానీ పురద్విట్బభం 

గానీ తొల్లిటివిష్షు దేవుకడ నే కానీ మదీయోల్లస 
దాన సొఢిని వాదు పూని గాలుతుళా గరోషన్నతుం దుంబురున్. 64 

[ ee a లాకర్శించి మణికంధరుం డమ్లునీం ద్రునకు ముకుళితక రకమలుం 

డగుచు ని ట్లనియె మికు గానవిద్య చేతదుంబురుని 1 గాల్చుసం భ్ర మంబిప్పటిమా 
టలవలన నెటుంగంబడియె నతనియం దిట్టిబద్దమత్సరం బేల పులి, దజ్జయంబున 

శేమిపాట్లం బడితిరి నాకు నింతయు నెణింగింపవలయు ననుటయు నతం డిట్లనియె. 
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లీక? ప్రోద వముఖ్య దేవగణముల్ సవింవ యోగీళ్వో రా 

నీకంచులో నిగమాంతనూ కలను వర్తి ంపంగ నొడ్డేోలగం 

టె కరూర్చుం డె మవాోసభ కొ సదవన వ్యాపార పారీణుం డ 66 

రా “కౌండిన్యాత్రి మరీచిద శక పిలాగస్వాా క పాదాంగిర 
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శాండిల్య కృతుకణ్యకుత్సభృగు విశ్వామిత్ర, మైత్రేయమా 
ర్కండేయాసురి వామ దేవక విదు రాక్టసోబక వ్య స్ట ఘుపా 
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. త్రివిషధంబున చేవమునిసంఘంబులు వచ్చి నేవింప విష్వుక్సేనుండు వేశత్రవాస్తుం 

డగుచు నందటి నెడ గలుగ జడయుచు బరాబరి మయొనరింవ దివ వా రాంగనా 
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గోరి భజింప నాకొలువుకూటముముందణీవంక నొప్పుసిం 
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దో|్యతింప బిల్చి క్రమ్మణు, నాతని దోడొనుచుం బోయి రతివేగమునన్. 72 
అట్టు దోడ్కొని పోవుచుండ, 78 
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నీ వొక్కండవొ మణీ యేవార లైన నయ్యెడ నుండిరో యని యడుగు వారు 
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' వాత వెళ్లెడువాండె యవ్వాడు నంచు 

బాపి తుంబురుండా యంచు బండ్లు నొఅుకు 
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పోకలం బోయినం బో ని, మ్రికరణిం జుణిగి పోవనిత్తునె వీనిన్, 80 
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దిగీ తీ యా శారీ స ము. 8? 

కీలు ఘటియించి యే నతనిగానములో గుణదోషవ_ర్రనల్ 
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ఎంచి యతనియింటిం కేంగితి నొక్క_నా?, డతడు నప్రుడ పాట కాయితేముగ 

వీణ మేళగించి వెలువలిమోసల, నునిచి లోని కరిగి యున్న వాడు, రితి 

. వనును దుంబురుం డెచటి కేలా గృహంబున నున్న వాంజె యం 

చానిక టంబునళా మెలంగునట్టజనంబులం బల్కీ. వీణె యి 

చ్చో నిడి లోని కే నను సుద్గి వినంబడ నీవినంచి యె 
వ్యానిదొ యంచు నుండి తమి వానిదె చూతమటంచు నల్ల నన్, 84 

. పుచ్చుకొని పలికించి యఫూర్వమెన్యశ్రుతుల సెంప్రునిర్దోపత నతుల మగుచుం 

గడు వెజుం గొనర్చ దాని నక్క_డన పెట్టిమిగులలజ్జించి వచ్చితిమగుడియపుడు, 
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. కడు బ్రావీణ్యధురీణుం డీతం డయినళొ గాంధరష్గసంవూ ర్తి నె 
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న్నెడువానిం దల దన్ను వాడు గలం డన్వేషింప నం చంచితిన్, ర్ 

. అటమును చెల్మి పెంపు దనరారంగ నేనును దాను నప్పట 
ప్పటికిని నాడి 'పాడుదుము పద్మభ వాదులయొద్ద నప్పు జె 
చ్చటం దన కింత గానక ళసంవదకల్ని యెజుంగనీండ ము 

చ్చటవడి యిట్లు విష్ణుండు వమ్రసన్నతం దడా బిలీివించునంతకున్ 85 

న తమవిద్య నెవ్వ రేమా, తముం గనం జూలుదురు వారిదండను దనా 
లీ శీ 
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. అది యట్లుండె నేను నది మొదలు గాంగ నెక్క_డెక్కడ నక్క-జపు గానవిద్య 

గలవారు గలరు వారి నరసి యరని తద్విద్య సాధించు చు నెందునుం దుంబురు 

నకు నీడు గాం జాలమి యెడనెడం బరికించుచుం బెద్దకాలంబు ప్రవ్షిల్లి యీ 
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నేర దని నిశ్చయించి తబ్దేవ్రనిం గూర్చి చిరకాలంబు తవం బొనర్చితి సంత, 91 

అంజనాచలగ ర్వభ ంజనాచలలీల నీలవర్ష ఫు మేనిజాలు దనరం 

బుండరీకముల నుద్దండరీతుల "గెల్చి చెన్నొందునిడువాలుంగన్ను లమర 

మక రకుండలరుచి ప్రక రకుంఠితము లి దినకర ప్కుభలు వెన్వెనుక కొదుంగ 

నురనురత్నమునందు. గరము రంజిలునీడ తోడునీడగ లక్ష్మీ క్రీడ లాడ 



కళాపూరక్టోదయము 

శంఖచ కాదిపరిక రసహితుం డగుచు 

మఘవముఖదేవ తా నేవ మాను డగుచు 
బతగరాజాధిరోహాణోద్నాసి యగుచుం 
గృప దలిర్చంగం గాన్నించె గేశవుండు, 92 

* శానిపించి యేమి గానవలయును వరం, బడుగు మనిన నేను నాత్మశ_కి 
కొొలంది నతులు నుతులు సలిపి తుంబురు గాన, కలనవలన గాలువవలయునంటి. 

. అనుటయు నన్ను. జూచి కృవ నచ్చుతుం డి ట్లను నేను దాావరం 
బున వసు దేవనామునకుC బుత్తుండ నై యుదయింతు శిష్టపా 

లనమును దుషళిథను నిలాసలీం బోవంగ నప ద్వారకా 
౮ థి న్ా, 

ఖ్టనగరియందు నీ కభిమతార్థ మొన ర్చెద రమ్ము నాంటికిన్, 94 

. అనియంతేరానము నొందిన జిరకాలంబు నేం బ్రతీతీం చుచు నం 

తను వాసుదేవుకడ న్కిట్లనుపమసంగీతకౌశ లాఢ్యుండ నై తిన్. 95 

* ఏ నిన్నిపాట్లం బడి యీ గానమహీమం గంటి నీవుం గలభాపిణియు౯ 

మేను చెమర్చక యుండం, బూనితి రిది యప్రయాసమున హారికరుణన్. 96 

* అనుడు మిము గోలుచుపుణ్యం,బున కిది యరుదయ్య ఘనతపోధన తన్నం 

దినవారు తనంత లనక్కొ వినరేలోకో క్షి మీరు విశ్టంభరలోన్. 97 

. అది యట్లుండె నొకష్ల తుంబురుని దా నారితిం బిల్పీంచి యిం 

పు దలిగ్బ౯ హరిపాట వింటిమిగులం బూజ్యంబు గాం జెప్పి తే 

ఫొదయుకొ లేక సదా నివాసముగ వై కుంఠంబులో నుండి యా 

సదయు విమ్లునిం గొల్వం గ శ్రైెడుమవోసౌభాగ్య మె ట్లబ్బునో 98 

= అనుటయు నవూటకు నె వన మలరంగ నతనిం జూచి మణికంధర య 

త్యనఘుండవు మేలు మేరీ, యనుపమసద్భుద్ధి యేరి కైనను గలదే. 99 

. వినరేయెవ్వరు పావం, బనం బుణ్యం బన నిషేధ మన విధి యనం గీ 

డన మే లన బరలోకం, బనం దలంవంగ లేరు గాక యాత్మహితంబున్. 100 

. అలయక వేదశాస్త్ర సత తాభ్యసనవ్యసన ప సంగతిం 
'జెలివి యొకింతం గాంచినగతి౯ నుతి కెక్కియు “వెల్లి దీర రో 
కలి దలం జుట్టు” మన్న క్రియం గా నొకకొందలు దల్తు రప్పటం 

గలుషవథ ప్రవర్తన మె కర్త ప్ర వాసన ననుర్ధిగొల్వ(గన్ 10l 

. వినుము గంధర్వనందన భూతనములయందు' బ్రాణులు_తృమములు స్రాణులందు 

బుద్ధిజీవులు మేలు బుదిజీవులయందు మనుజులు శేవ్లలు మనుజులందు 

బ్రాహైణు బధికులు బ్రాహూణులందు విజ్వాంసులు ఘనులు విద్వాంసులందు 

నిది కార్థకృతిలో లహృదయులు ముఖ్యులు విది తార్థకృతలిలో లహృదయు లందు. 



ద్వితీయా క్వ్యాసను. 39 

తే. గర లెంతయుం బూజ్యులు క_ర్హలందు 
బ్రవావిదు లెక్క డామో(దం బరమ మొకటి 

గలుగ దనుచును మున్న తాం బలికె మనువు 
ధర్మకాన్తప్రృసంగవ_ర్రనల వేళ. 102 

ఉ. నీవిధ మారయం బరిగణించినయప్పటి తారతమ్య పుం 

దోవ కరంబు దూరముగ దొక్కినవా(డవు నిక్కువంబు ల 

క్రీ వరనిత్య సన్ని ధివిశేషమహ ర్త ఏ మెజింగనంత నే 

యానిభవంబు గాంచుటకు నాస యొనర్చితి గాన నిమెయిన్. 103 

క, కావున నీవడిగినయ బ్రేవ్రునియనవరతసన్ని ధిమహ త్త విశే 
పోవా ప్రీకం బెద్దలచే, నేవినినయుపాయ మిప్పు డెటీ(గింతు6 దగన్ 104 

క, అధికారి కానివానిక్తి నధికవదవిం దెలువం బ్రావ మయ్యుడుపావం 

బధికారి యెనవానికి, నధికపదవిం దెలువకున్న నగు నిక్కముగన్ 105 

వ. అని యి ట్లని చెప్పి 106 

నీ తనళ_క్రికొలంది సత్కర్త్శముల్ ఫలవాంఛ మాని కృష్ణార్నణమతి సలువుట 

సా 
తే, 

ప్రతిషిద్ధకర్శంబు పరిహరించుట విష్ణు భ_క్టివై( గ్రమమునం బాదుకొనుట 
తద్భ_క్టిగ లపుణ్య తేములసంసర్గంబు దుర్గను లున్న ట్టిత్రోవం జనమి 

అహా ర విష్ణుసన్న ధిక ళా విఖ్యా తవివిధదివ్య మే త్ర తీగ్థయాశ్రాచ రణము 
బ్రృవాచర్యంబుందపము వై రాగ్భ గుణము, వలయు వై కుంఠమునుగోరు వారి కెల్ల 

వీనిలోపలంగొన్ని గావింపంగనిన వృథం జనవు చేర్చు. గృమమున విష్ణుపదము, 
. అని చెప్పి నీవు నిజశ_క్లికొలంది నిందోం బ్రవర్సిల్లును కృష్ణా ను గ్ర హంబునం 

గలిగినయాయనన్యసా థా రణసంగీత చాతుర్యుంబు వృథ నేయక శ్రీ పురుపో త్తమ 

శ్రీరంగాదిదివ్య వేత్రములందు ముకుందసన్ని ధిం దస్టివ్భగుణనామసంకీ_రనగా 

నంబు గావింప్రు మది సక లే, యోనిదానం బని వలీకీ తత్స )సంగవచనంబున 

. అక్కజ మైనభ_క్లిదనరార నతేం డనయంబుం గృష్షునిం 

దక్కక యాత్మ, జూచి ప్రమదంబునం బొంగుచు. జెంగలించు చుం 

బొక్కు_చు యమ్రక్కు-చుం బొగడుచుం బలికించు చు గన్ను మోడ్చుచు౯ 

మిక్కిలి చోద్య మందుచును మెచ్చుచుం బాడుచు నాట్యమాడుచున్ 109 

. శేవలము నతివ్రేమర,సా వేళవళంవదాత్తుం జై తద్దుణముల్ అయి 

భావించుచు నౌకరీతిం, ద్రోవం గనుచు నేగి నారదుండు నిజేచ్చన్ 110 

మణికంధరుండును దచ్చరితంబులకు నతివిస్తయ స్స మోదహృదయుం డగుచు 

నితం డింతధన్య తామహిమంబున నొప్పు నే యని కొనియాడుచుం దనదృష్టి 
మార్లంబు గడచునందా(ి వీత్సీంచి యొట్టశేలకు నాలోకనంబులం ద్రిప్పు 

కొనియె నివ్విధంబున గురుం డరిగిన నతండు తదు_కృప్ర, కారంబునం బుణ్యకర్శ ౦ 
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బులు గడపుచుం గృమంబున విష్ణుభ_క్రిహృాదయంబునం బొదలం దీర్ధయా 

గావించె నందు. 

మ. యమునం జూచెను వీచికాచయనునం బ్రాంచద్ద నశ్వామతో 
యమునళా సారసశా రవోచ్చయమున౯ సారావభ్ళంగీనికా 

యమునం జ కమ రాళసంచయమునక౯ వ్యాఘోషి తాఘవ్యి పా 
యమునళొ సంతతపుణ్యనిశ్చయమునకా హర్ష పృకర్ష ంబుగన్, 

శా.నిధ్యానోత్సవ కారణంబు లగుచు న్న్మించెం గర్రం బానది౯ా 
మభ్యేతీరవనద్విజ ప, కరసమ్యుగ్వ ర్తి తారణ్యక 
సాథధా్యాయాధ్యయనస్వ రాభినయలీలాందోళన భూ,ల తా 
బుథ్యాపాదననై పుణీవిలనీ తాంభోవీచిచాంచల్యముల్. 

చ. ఇరుగడలందు మించినయహీళ్వరళశయ్య తెజుంగుం దాల్చి క్రొ 
న్నురువులవం_క్లి రాజిలంగ నూతనవీతపటంబువై వడిం 

దరళసరోజ రేణుసముదాయముసొం వెసంగంగం జూడ్కి కా 

తరణితనూజ యొవ్పె శయితం బగువిష్షునిమూూర్సి యో యనన్, 

క, ఆవైణికుండు త్తీ,ర్థావళిం దగువిధు లొనర్చి యాయాచోట్లకా 
శ్రీవరుగుణములు వీణా, ప్రావీణస్టము పొలుపు మోజు బాడుచు నంతన్ ! 

వ. మధుర నేవించి యంతట హారిద్వారంబును సాలగ్రామపర్వతంబును బదరికా 

మంబును నైమిశారణ్యంబును గురు మేత్రంబును బ్ర యాగయుం గాలి. 

న యోధ్య్యయు గంగానాగరసంగమంబును స్నానదానాదివిధు లనూనంబు 

నడపుచు దర్శించి యంత నుదధితీరంబున నీలాచలసన్ని ధికి నేతెంచి. 

క ఇది సామోజై ఏకుంఠం, దబిడి నానామునితేపస్సమృద్ధివిపాకం 

బిడి పరమం బిది శరణం, విది పుట్టినయిల్లు సీరుల శెల్లం దలంపన్. 

తే. అని నుతించి యింద ద్యుమ్ను మనుసరనిని,రోహిణీకుండమున సమారూఢభ 
దీర్థమాడుచు నాతం డాలీ యగాన్కనై వుణి వెలార్చుచును జగన్నా థుం గాళ్ 

. ఇ క్రెఆంగున బురుపో త్తమ శ్రీ జగన్నా థునిసం నేవనమునం దనరి 
శ్రీకార్మ విభునియంఘ్టి సరోరుహంబులు గనుందమ్థులకు విందుగా నొనర్చి 
సింవోచలారధీశనే వావిశేషలీలలను జన్మంబు నలంకరించి 

శ్రీమదహో బలస్వామిపాదనఖోడు జాలసంఘము ఫాలళశికి నొసంగి 

తే. వేంక శుశళరచరణారవిందగంధ, నందదిందిందిర శే ణినై ల్యమునను 

నిజశి ఖా కాంతికిని బుప్టి, నిర్వహింవం జనియె నాదర మేదురస్వాంతుం డగు 

ము. కమనీరారాజ్ఞ ఏలశీలశాలి యగునాగంధర్వుం డంతళా ఘన 

ప్రమదవ్రే, మవి కేససంభృతపరీరంఛ క్రి యాసంభ్ర మ 

ew 



ద్యితీయాళ్వాస ము, 41. 

భృమకారాభిముఖ పసారలహరీబావోసమూవోసనూ 

నమనోజ్ఞం బగుస్వామిపుష్కురిణికి౯ వచ్చిం గడుళా వేడుకన్, 120. 

లే అంత హరిసంతతా శ్రితస్వాంత మైన్యస్వామిపుష్క-రిణియును నాశౌరిభ కు 
తనువు నన్యోన్యపావనత్వము భజించె, మిగుల మజ్జనసమయసమేళనమున 121 

వ, అంత నిత్వనియమములు సమస్తమును నొనర్చి యా చెంత జెలువు మోాబుచున్న 

హీతిన రాహమూ ర్తి శ్రీకాంకుం గొలిచి ఛ_క్రివినయకౌతుక ప్ర మోదసం క్రాంతి 
శబలతావి శేషకిలితచి త్తవృ త్తి యె 122 

నీ మణిను మప్రా కారమంటపగోపురోదీర్స కాంతుల చేత. 'చేజమునరకుం 

జారునదీహ స్ప చామరవీజన వ్యాపారముల చేత వాయువునకు 
నా రాధనార్థయా తాయాత జనవిభూపషణర బో వృష్టి చే ఛారుణికిని 
హృద్య చతుర్విధ వాద్యస్వనోవయోగ ప్రవ ర్హనముచే గగనమునకు 

తే నిజనవాగరుధూవజనీర వాహృజననసం బంధమహిమచే సలిలమునకుం 
బాననత్వుంబు గలుగంగం బరంగు వేంక,శుకునగరు చాం జేరి యింవెపక మెసంగ 

క. మునుపు తనివార దేవత్కలను దగ నేవించి నిర్మలవ్రేమభరం 

బున మేను గగురు పొడువంగ, ననసుం డతడు లోని కరిగి య గృమునందున్ . 

[యును 

సీ, మృదుపదాంబుజములు మెజుంగుటందెలు వై (డిదుప్పటియును మొలముప్పిడి 
మణి మేఖలయు బొడ్డుమానికంబును వై జయంతియు నురమున నలరుసిరియు 

వరదహా స్పము కటి వర్షిలుకేలు శంఖము చక్రమును చాల్చుకరయుగంబు 
తెరవారంబులు చారుకంఠంబు నిద్దపుంజెక్కు_లును నవ్వు దళుకువసలు 

తే మకరకుండలములును దామరలం దెగడు,కన్ను లుమనోజ్ఞ నాసయుంగలిక్రిబొమలు 
ముత్తియపునామమునురత్న ముకుటవరము, నెసంగంగనుపట్టు శ్రీ, వేంక శేళుంజూ చె 

గా పృతర్ణంగంబును మిక్కి-లిం దడవుగా భావించి భావించి యా 

డై త్యా 5"తితనూవిలాసము సమ_స్తంబు౯ా విలోకించెం చా 

నత్యంతంబును వేడ్క_ం బొంగుచు నిత "౦ తాళ్చర్యనుం చొందుచుం 

గృత్యం జేమియుం గొంతపా డెటుంగ కక్రీణ ప మోదంబుతోన్. 126 
‘J ౧ ల 

వ. పదంపడి నిజానుభవం బి ట్లని యుగ్ధడింవం దొడంగి. 127 

ర్ అగ ను, పదపద్మములం జిక్కి. పాయదు నాదృష్టి కనకాంబరనున శేకరణిం దెత్తుం 

గన కాంబరమునం గీల్కనినం జలింవ జే నుదరబంధమున నె ట్లొనరం గూర్తు 
నుదరబంధమున నింపొంది భేదిల్లదు శ్రీవత్సమున శెట్లు చేరం దిగుతు 
శ్రీవత్సమునం దారనిలిన రానేరదు శేలుంచామరల శ్రియ మరలు 

లే. గేలుచామరలను గల శ్రీల మోవి మకరకుండలముల గండమండలముల 

గ్ 



త్స కళాపూర్లోదయము 

నాసం గనుంగవచొవుల గుంతలములందు, నెందు: బరిక్షిన విడంజూల చేమి చెప్ప. 

వ, అని పరమానందంబున నితర స్స పంచంబు సర్భంబును మజుచి కొంతతడవు నిరీ 
థీంచి తదనంతరంబ దండ షస ణామంబు లనేకంబులు గావించి వివంచీసమంచిత 

. మృదుమధురనినదంబును గంఠస్వరంబును నేకం బగుచు లోకుల నస్తోకసముదా 

కృార్యసంభ అలీ సంభ భొవులః గావింప నద్దేవునివివ్యమంగళగుణ గానంబు లొన 

రిం చె నివ్విధంబున మూ౯ డహోో రాత్రములు నేవించి వేంకటనగంబు డిగ్గి చని 
చని ముందట 129 

ఏపట్టణము ము_క్రిహేతుస ప్పపురాంతరభిగణనాతివిఖ్యా తశాలి 

ఏపట్టణము ఖేలదేకామ్రు విభశిర స్పింధుమత్సరిసరళ్శ ౧విభాసి 

వవట్టణము సముదీర్ల కామా థీ.తపగిపరిపాకసంపద్వి థాయి 
ఏపట్టణము సరిద్రూ,పవా గ్దేవతాసం కృయాంచితసమ ఎవ్వజూలి 

తే బహయజ్ఞ వపాహోమపరిమళసహ, జాతసామోత్సర బ్ర హసన్ని థాన 
భాగ్య సౌభాగ్య యోగ్య మేవట్టణంబు, పుణ్యతర మైసయా కాంచి పురము(గనియె 

తె. కని మనంబున మోదంబు గడలుకొనంగ 

నందు నేకామ్రనాథుః గామాతీం దక్కు ' 

గలుగు వేల్పుల నర్చించి కరిగిరిం ద్ర 
మునకు: జని యు క్ష గతి నెక్కి పోవ నెదుట 13 

. తనశంఖరుచికి నాతనిమునస్సతోపదయంబు ప్రత్యు గాన మాచరింవ. 

దనచ క్రమువకు నాతనిదివ్ధు తేజంబు గురుభావమువ నెదురో_లు నేయ 
దనకృ పాలక్ష్మి కాతనిభ_క్రినినరు పెం వెసంగం గాగిటం జేర్చి యెత్తుకొనంగ 
దనకౌ స్తుభమున కాతనిళుద్ధచిత్స కాళము మెత్రి నెజప్రచు సరన మాడ 

తే వరద రాజదేవుండు భ క్రవత్సేలుండు 

మిగుల గనుపళి నతడు నజ్జగదధీళుం 

గని పులకితాంగు. డగుచును వినుతిం జేసి 

పాడుచు భజించె నెంతయు భ_క్రిమోజు, 132 
శా, ఆ కాంచీనగ రంబు వెల్వడి సముద్యత్పూగపున్నా గరం 

భాకం శేళిరసాలసాలసుమనగి పాలీ జధూలీ మధూ 
లీ శేభలీవరగంధ వాహవృథు కాళీ చం క్రమాలంకృత 

మాక ప్రాంగణచో ళమండలమవా గ్రామంబు లీక్షీంచుచున్. 188 
చ చెజకును రాజనంబు వరిచేలును దట్టపుంబోంకవ్రూంగులుం 

దజ చగువూవుందోంటలును దమ్మికొలంకులు నేత కాల్వలుం 

బఆి పగునారిశేళవనవం కులు మామిడితోంప్రలుం గడుకా 

మెణయుచు నాత్త్ కుకా ముదము మెచ్చును నచ్చెరువుకా ఘటింవంగన్ 184 

em 

dra 



ద్వితీయాళ్వాస ము. 48 

తా, ఆవీళాధరుం జేంగి కన్షానియెం బుణ్యఖ్యాత దర్బోల్లి స 

షు 

వ్యావల్లత్క రభావభ్ళల్ల హరి కావ ర్లావృత వ్యొమముం 

గా వేరీతటినీలలామము నఘాఘమో ళనోద్దామమున్. 135 

ఆ కని తదీయ మైనయనితేరసద్భశప్యావనతర వ వభావఘనత దనకు: 

గరము మె చ్చొనర్చం బరమనిరూఢి నా ,డరముతోడిభ క క్రిగరిముం దనరి 136 
క. పావనగుణానుభావను భావన గావింప నెట్టిపరమనదులు నీ 

కా పెరికి సదృళంబులు గా వేరికి నైనం బొగడంగా వెర వగునే. 187 

లయగ్రాహి ఈనది క, వాహయుగ లీనిభ విభాసితభు జా నియత రంగసదనూనవ రిరంభం 

వీ భజన్ని ఖ లమానవమనగక లుష తానిరస నాతివటుతానుతజలౌఘం 
బీనది నమ _ాతేటనీనిక రదుష్క-_రత రానుపమచిద్విభ వదానమహనీయం 
బీనది పవిత్రతర మనది శుఖై కనిధి యీనది విముక్రికి నిదానము గణింపన్. 

ఉత్సాహ. అమితరంగ థామ౭ శ్లీ నరయః బృషతమణిని కా 

యములం బూజ నేయ. చాల్చినట్ట నె త భుజసహ 

ప్రములు గాని జలరుహములు జలరుహములు గావు భం 

గములు భంగములును గావు గణన నేయ నీనదిన్. 139 

మానిని బంగరు చేలయు. బదృనిభాతులు బావుచతుహ్క-_ము భవ్యవిభో 
తృంగితశంఖసుద ర్శనళార్ద గ దాముఖచిహ్న ము తత్త్వము నీ 

౧ 

లాంగము నీనది యార సృజించు నిజా శిత దేహికి నంతికస 

ద్రంగళయానుం దిరంంబుగం డొచి కరం చిదివో చతురత్వ మనన్. 140 

వ అని ప్రశొంనిం చుచున్న యచటేజనుల వాగ్టన్మ సాఫల్యంబునకు నుల్ల సిల్లుచు నర 

విందకుముదకల్లారతల్లజసముల్ల నిత గంధేసరిబంధ బంధుర గంధవహాకిశోర వారం 

బులు దూగంమినన యెదుర్కొని చ క చ క్రాంగబక కౌంచసారసా రావంబులు 

సారస్యవికస్వరస్వాగతభాషణంబుల వేషరబు స నుపచరింప నుత్క_ంపమానకల్లోల 
జొలంబులు సమాలింగనలీలాలోల బావ కాండ పాండిత్యంబు లత్యంతంబు 

ప్రకటింప. దటస్థలస్థాపి వీతస్థూ లడిండీరఖండమండలవిలాసంబులు రజతాసనసమ 

ర్పణ ప్ర కారంబు సేర్పరింప నింపు మొటుచు నిష్టబంధుసందోహంబులలాగున 
నాగంతుజనసంతతులు సంతసంబున నువశో కింక బెంపుమోజుచున్న యాకావేరి 

యందు నుచితవిధులు దీర్చి యందు మిక్కుటం బగు వెక్కున నుక్కుమిగులు 

జక్కవలచక్కందనంబును వెక్కరించునిరు త్తరీయవ ర్పులోత్తుంగ రంగత్కుుచ 

యుగంబుల సరససరసంబు లాడం జేరిన తెజంగునం గానుపింవం జంకల నిడిన 

కనత్క_నకక లళంబులతోడం బొలుపారుచు నీరాటరేవున ఠీవి నెజిఫుద్రావిడ 



oi 

కళాపూర్ణోదయము 

యువతీవితతులయతులచతురిమువరిమళిత లలితవచనరచనలరు చులు గొనవలసీ 

శెలిసియు బెరు వడుగు అెరువరులం గు *డుకొని పురంబు పృ వెశించి వెదాథ్య 

యనశోబ్దంబులతోడియుద్దు లై యుద్దిం బెంచుషడ్దర్శవ వ్యా ఖ్యానఘో షంబుల 
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మండలమునకు మాటుమండుచు ఖండిత బహిరంతరతమస్సనుచ్చయంబు లగు 

హాచ్చు నచ్చెరువున విలోకించుచు శ్రీరంగ రాజభజనయా ఆ"యాతవ_ర్హన 
న ర్రకిమణివిభూషణభఘోషణపోషణంబుల నినుమడించి యేపారుపారావతార 
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చిత కృమంబున వైనతేయాదుల సేవించుచు రంగసంజ్ఞితం బై నదివ్య థధామంబు 

డగ్గజు నేగి యందు 14l 

ఒసవరివస మించు పసిండిదుప్పటి వాని శుభ మెనయురముకేస్తు భము వాని 
దెలిదమ్మి "రేకుల దెగడుకన్నులవానిం గమః స్వరితిలకంబు వాని 

దొొలుషల్ము_గిల్కు_(బావలం జరించెడువాని( జలువత"వుల నెజ్జ నలరువాని 

నింద్రనీలవుడాలు నేలువర్లమువాని సిరిమరుల్ గొలువుమై చెలువ్రువాని 
మకరకుండలడీ ప్రిడంబరము వాని 

డంబు నెజు వెడుమణికిరీటంబువాని 
రంగనాయకుం గాంచి సాష్టైంగనతులు 

సలిపి తనూ ర్తి యంతయు గలయం జూచి. 142 

తమి యమరంగ నొళ్కొకటిం దక్కింగ నేలెడు నౌర మడిలో 
కముల మణీకిరీటమును గ స్తురినామము నవ్వుమోము హో 
రములును వై జయంతియు సురఃస్థలరత్న ము శంఖచ కము 

ఖగ్టిములును బొడ్డుందామరయుం గంకణకాంచివదాంగదాదులున్ 143 

డిని సంయమిమనస్థితిం బొల్బుమత్కు_ల దై వంబుపదములం: దలంపుం జేర్తు 
నఖిలలోక సష్ట యగు బ,హ్మాం గన్నమత్చా/ణబంధువునాఖి నాత్త( జేరు 

దై తేయకంఠనిర్థళనంబు _లైననాస్వామిహ_స్రముల భావంబు జేర్తు 
లత్సీచన్లవకు నలంకార మైననాతం డ్రివతీమునం జిత్తంబుం జేర్తు 

. నుల్హ్లమునకును జూడ్కి_కి వెల్లి గొలుపు 

నావరదుమోమునందు మనంబు. జేర్చు 

ననుచు గీతరూవములుగా నాశళుకవిత 

నుతుల రచియించి పాడుచు నతండు నొలివె. 144 

వ, అంచ్త నా గంధథర్వుం డచ్చటు వాసి యొక్కి ంచుకి తూర్పుగా జని చని. 145 



దిగి తీయా శక్యాసము శీర్ 

చ. అలరుచుం గాంచె ముందట నహాముతినిర థన ప వీణముకా 
విలసితసౌధవ జ రుచినిర్హరని ర రిణీ వ వాహాసం 

వలనమిళత్స ఏమ త్తయుషవారమతి పృదచంద,శాలికా 
లలితవతీవిలో లద్భగలం కి యమాణము( గుంభ కోణమున్. 146 
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చెలువు దీపీంపంగ శిరము క్రిందట నొక్క. శేలు దలాడగాం గీలుకొలిపి 

బంగారువలువున రంగారుకటిమోా(ద జక్కుంగా నొక్క_హా స్పంబు చాంచి 

తే యన్యక రయుగ్యమునం బాంచజన్యమును సు 
దర్శనంబును డాల్సీ సుదర్శనమున 

నచటిజనములచూూడ్కి_ ధన్యముగ. జేయు 
క్లార్టపాణేన్ గొల్చె నుత్సన మెలర్బ్ప 148 

వ మజియు నందు గుం భేళ్వరుని నేవించి దర్భ్శశయనంబున కరిగి యందు రామ 
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తురగవల్లనరగడ __ 
దశరథావనీశవిమలతరతవగిఫలావ తార 

నిశితళరలఘుప్ర యోగనిహత తాట కావివోర 

కపటవటుసు బాహుదళనఘటిత గాధినూనుయాగ 

అవరిమేయగెతమాంగనాఘదమనవదవ రాగ 

కోమ లేకు దళనసదృశఘోరళంభుచావభంగ 

భూమిజావి వాహవిభవపూర్ల సమృదాంతరంగ 
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హారిణగూవ థారిజా రు కకాసు రాసుహారణబాణ 



కళావూ ర్లోదయము 

పరమభాోరబావుబలకి బంధమర్జన ప్ర వీణ 
అమలళ్ బరికాఫలోపవోరరు చిఘనాభి ముఖ్య 

సమద వాలిదర్చదమనస ఫలితార్క_ తనయసఖ్య 
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పర్వత ఘరచిత నేతుబంధ సుతేరసింధు కాండ 

గర్వపం క్రి కిక ంఠ కంఠ ఖండన ప్ర చండ కాండ 

సక లదివిజనుతచరి త్ర, త్ర జానకీమనోజ్ఞ గా త్ర 

సకరుణాతరంగనే ర త్రీ సాధుభ వలణాలవి ిత్ర 

యతిజపార రవుణ్యసామ యతివితీర్ల భ కామ 

సతతనితయశోభి 5'మ సర్వలోక వూర్ల 7 థావమ 

అహితవిదళనాతిర "ద్ర యా_ర్పపాలనావినిద్ర 

మహితనిఖిలగుణసముద, మమ్ము. బోవు ర"మభ ద. 150 

. పరమం బగునీనామము కర మామ్నాయములు తారక బృహృముగా 

నిరతికా వినుతింపంగ వ్యా తరమే నిను నఖినుతింవ దళరథ రామా 151 

. అని వర్షించి యచట గదలీ సతుబంధంబునకుం జని యందు ర మేళ్వరు 
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. ఆపడమటిదిశ్ దళక ళ,కాపుహప్పఫలాదిగరిమకతేన సమిాప 
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సరసునిగానక ళౌమాూధురి యెమియు ననుభవింప దొరకదు నాకున్, | 4 

. అని యాదిక్కు-.నకు విలో,కననులు నిగుడించి యదె నిగాఢపుంబడ్దా 
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గనంబడుచున్న వే యనినం గంజముఖీ యనుమాన మున్నసి 

ప్రనువుము దవ్వుగ'6 జెలుల నచ్చటితత్కి )య లెల్ల  జెస్పెదన్ 256 

* అనుడు మవోత మీ, భ్యంతే నే నాజయంగ నర్ల శే మిీాపల్కు_-లందు. గలదె 

యనుమాన మనుటయు నైననిం దేమి దప్పీదియు వినోదమో యింతి యనుచు 



ei 

౭ 

దిగీ తీ యా శ్వాస ము. 47 

బలిమి నాయక చేత జెలుల నిద్దతీం గడు దవ్వుగా నంపించి తత్కి_.)యలును 

దద్వాక్యములు చెప్పి తారణ చేసీ యోయవ్లాతీ యిది యెట్టు లట్టు లతని 
తీర్థయాత్ర, యు: దవమును చేటవటువ , నొదవినఫుకుగదా మదీళొదవ విలు 
దూరతాతారతమ్యవి చార ముండు, ణేమొ లేనాౌకె తెరు విదియేసవటువ. 

. అన విని యట్టివేళ నికటావనిజంబున నున్న చిల్క యో 
యనఘచరి త్ర ! నీపలుకునం దొక చోట నసత్యశంక గ 

ల్లునె ము. చెప్పినట్టకతలుం దలపోయ య థాస్థాముల్ మనం 

స్ో సరిదాంశి నా కనినం బుబ్బుం గనుంగొని యద్భుతంబుతోన్. 159 

. కలభాషిణి యి టను నీ తేలంప్రున శకెట్లు సరిదాం శం దధ్య్ధము చెప్త మో 

చిలుక! మును వెచట నుండుదు, తలఫోయంగ నీవు చతురతరముతివి గడున్, 

. అనుడు నావథీీ. యిట్లనియె నోవూంబోడి నానినాసంబు నందనవనంబు 

వనజాముం డిచటికి మును పారిజాతంబు దెచ్చుచో. దత్ప్సతు లిచ్చ గలిగి 
మరలి పాబుచు నుండ మద్భాగ్య య వ్వేళ బసవా ర్హయెయున్న్కి( బజవ లేక 
యె ళ్లన నయ్యె నే నిచటన యుండెద నని యు అలో నడంి యుండె 
వెనుక దోడొ్కొ-నిపోవ నాకనువుకడదు, పిల్ల సీలు వచ్చి వరీల్లుదా(కి 

నంత బలుమాటువచ్చి రమ్మను చుమిగుల, నెళ్తులిడియెడునన్ను క న. 

ఈభ వో ద్వానంబుల, సౌభాగ్యముగతిని మానసమునకు గడు నిం 

వై ఛాసీల్లుదు నందన, వైభవమం గెట్టు ప్రేమ వదలవొ నీకున్ 161 

అనుడు నీ వనినట్ట యా నె న మనకు, గలుగుబంధువు లెల్ల నక్కడనె యునికి 
నచటు నెజయంగ బాయ లే నని యొవర్లు రాకపోక లివ్వీ*కి నాకమునకు 

. అట్టియే నివ్వు డువ్పరవీఏి నేంగుచుండి మణికంధరుం డనుచు మోరలాడుకొను 
మాట చెవిం బడిన నతనిస్కు యిక్కడ గలుగుటకు నిమి త్తం బేమి గలిగెనో 
శతెలినెద నని నిలిచితి నీనీద్ధుండు నీకుం జెప్పినతీర్ణయా,త్రాతపశ్చర్య లవృత్తాం 
తంబు నిక్కువంబుగా. చెలిసిన “ కారంబు వివరిం చెద వినుము. 168 

. శచియును దాను వాసవుం డలనందనవనములోనికి నేడు వచ్చియుండ 

నొకచారుం జేతెంచి యోదేవ ! నే నున్నవనములోనికిం దీగవానీ యొక్క 
డిటంగొన్ని న్నాళ్ళ కృిందటవచ్చియ చ్క్చోటందవము నేయంగం బూనెందానికొలంది 

యెటు(గునుతకు చేను నిన్నినా ళ్లాలసించితి నని నానా కతుల మైనం 

జెప్ప వచ్చితి నతే.డు కాళీగయా వృయాగపురుపో త్రమాహోోబలాదు లెన 

పుణ్య భూములుబవుతీర్థములును జూ చ్కినాండ టవచిం చె మొదల నే వేడుకొనంగ 

ఉగ్రతవషవృభావవిభ వోద్ధతి నుద్భవ మండె నోసువ 
రాన్షగ్ర శ. యిప్పు “డా తవనీయోాదల నిత్వజలావ గావాని 



క, 

కళాపూర్లోదయము 

ఫైగవాణాభి పాటలజటాపటలస్ఫుటలాలనాభ, ఎ 

వ్య గ సమగదీ ప్తినివహ వ,వహాద్దహనాంకురచ్చటల్ . 165 Sie పద 
. ఇది మాసాష్టకమున వ్ ద్ధిన మిచ్చః3 కవ్వ రేగు బెంచి తవనమునకొ 

బొదలినం జెప్పుము నా కిని త్రి వశేశ్వర నన్ను నంపితిరి తద్వనికిన్. 166 
. అని చెప్పిన. గలదు కలదు, నిను నట్ల వచింది యందు నిలిపితి నని యా 
యనిమిషవిభుండు చారుని, ననుష్రుచుం బిలుపించె రంభ నచటికి వేగన్ 167 

. పిలుపింని యవ్వధూటిక్కి నలఘుతరం బై నయట్టి యాతవనీతపో 

బల మెల్ల దాను జూరుని, వలనకా విని నట్ల చెప్పె వాసవుం డంతన్ 168 

కీలలితాంగి యీతవని యు గృత నింత నిశాంతదుర్లమా 

భీలతపోధు రంధరతం బేర్చుట నాసుర రాజ్యలత్షీం దా 

నేల గోరి కొవలయు నిప్పుడు దీనికిం బ్రత్యుపాయముం 

జొోలలణ నెంచి చేయం దగు సంశమ మంతయు మానునట్టుగన్. 169 

చింత యొకర్పక యిది యొ,క్కింత యువేషీంచి యున్న నె ట్లగునో గో 
రం తాలస్యంబునం గొండంత గ, యోజనము దవ్వు ననగా వినమే 170 

. విను మిట్టిపనుల శెంతయు, ననుకూలం బగుసవాయ మచ్చర లిఫు డీ 
వని కరయ వారిలోనక్కొ ఘనతరముగ నీకు నేర్చు గల దని తో(చెన్ 17] 

. కడునల్లి కలుకొనుకలికిబి తృరఫ్పుంజూపుల కొ మైెటుంగులు వలలు గా(గ( 

నెజయంగC బ ర్వెడు ఫోద్టంపు లేనవ్యు దెలినిగ్షుందరంగలు తెరలు గాగ 

గొమరొందునవవిలాసములకన్సొమ లులి వాడుచోపుడుంగోల లగుచు6 దనరం 
దేనె లుశ్లైుడుమాట తేటలపసలు వాకట్టుమంత్రంబులకరణి నమర 
నీవు గడంగి యమ్లునీం ద, కార్దూలుత,పోమహ త్త (దర్పమును హరించి 
కీరవాణి యతనిం గీ జామృగంబు గాం జేయవలయు గుసుమసాయకునకు 

. అనిన విని యారంభ జంభవైర0 జూచి యమ్లునీం, దుం డనంగ నెవ్వాం డని 

దేవరచి త్తంబున నున్న దియో యతండు నారదశిష్యుం డైన మణికంధరుం డని 

మాకు వినంబడియె నతని నిటమున్ను పరికింపు చుండుదుమున థాదులవిలాసంబు 

'లెవ్వియు నెన్నండును సరకుగొని చూచినవాండు గాండు నేండు విశేషించి తవ 

శ్చ ర్యా తాత్చర్యంబునం బ్రవర్షిల్లు చున్న వాండు గావున నవశోస్థింబు దేవకార్యం 

బు నిర్వహింతు నన లే ననుటయు నతం డ వ్య్వాలుంగంటిం జూచి నీకుం దొంటి 

కం బన వయమోరూపలావణ్యవిలాసంబు లెక్కు_డుగ వరం బొసంగితి సందియంబు 

వలదు పాన్టు కార్యసిగ్ధి యయ్యెడు నీచాతుర్యంబు నెజిఫుము 173 
స థ్ 

. అనువలుకుల నలరించుచు, ననువ మహోత్సాహ మాత్త ననువమలిలం 

దనర మణీభూపణములు, దనరమణీయాంగ కాంతి దద్దయు మెజియన్.. 174 
నెచ్చెలులు చాను ధరణిక్కి నచ్చెలువ కృత వ్ర యాణ యయ్యె నఫపుడ యా 



ద్వితీయా శ్వాస ము, 

యచ్చరపదువు బెడంగు వియచ్చరవదవికి మెఅుంగులై కనువళ్సైన్. 
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175 
న, అని చెప్పి దీనం జేసి యోకొమ్తు యిమృవ*త్తుని వాక్యపద్ధతి యంతయు సత్యంబ 

యగుట యేర్చడియె నని పలికి యి ట్లనియె. 
ఇా.వనానందన మంతటకా వెడలి యిం చేలెంచితికా మున్ను గా 

నోనారీమణి యిప్పు జేంగెడువిధం బూహించినం ద త్తప 
స్థానం బింతకుం జేరం బోవుదురు తద్రంభాదులు౯ా నావుడుం 

దా నాచిల్క_వచోవిలాసమున కత్యంతంబు రంజిల్లు చున్, 

* అఖిలంబునందు నత్యంతంబు వెలనీ వ _క్లిఖైడుళుక సంజ్ఞ ( చేజరిలుచు 

నత్యుదా రాగమాఢ్య వ్యాసనందన భూ యోర్చి తానందమునం దనరుచు 
ఘనవతవిలసనంబున హరిత_త్ట్వంబు చెల్లంబుగా6 జేసి యుల్లసిలుచు 

నరయ నై సర్దికం బై నవిష్ణుపడై కగతిక తమునం బాల నతిశయిలుచు 

తే, నున్నయోచిల్క_ నీమధురో_కినుహిమ 
వీనుల కమృతరసములు వెల్లి గొలుపు 

చునికి యుచితంబు మిగుల నీయోగవిభవ 

మింత యం తని పొగడ నే నెంతదాన. 

క, కావున నినుం 'బెడంబాయంగ్య, నోవిహగవరేణ్య కొలుప దుల్లం చైనం 
బోవలయు. గదా నీకును, నీవనితం జూడ ననుచు నెలంతుక యనివెన్. 

ఉ. వాసుకిపూర్వజన్న కిటివర్యదిశాగజకచ్చ పేంద్ర, ఖే 

లాసుఖస_కత_త్రదబలాహృదయాంతరసంతతాదరా 

శాసితనిత్య భూభ రణశ_ కిలసదు బృబిదండ కీ రిసం 

వాసీతపద్మ జాండ పరివర్ణితభూసుర కాంతిభాసు రా. 

క్ష, కృహ్పమ్మనాయక శ్రీకృష్ణ థ్యానామృ తాబ్జి ఖేలనలీలా 

తృష్లజ్ఞాననయావవహా, భృహ్మ్యద్బావోబలావధీరితభీమా. 

ee 

మంగళమవాో శ్రీవృత్త ము ను 

రీలితశుభా చరణ శిస్హ జన తాళ రణ చి త్తవిజయాభరణ యుధ్ధా 

భీలభుజవిస్సురిత భీరుదయనత్వరిత 'ప్రేమపద సచ్చరితభా వా 

లోలకరు ణాసహిత లోకభరణాదహిత లోభకలనారహిత విద్యా 

'ఖేలనసముచ్చ సిత శేవలసుఖోల్ల నీత శేశవనుత ప్రసితధీ రా, 

176 

177 

178 
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180 

181 
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గద్య. బది నిఖలసూరిలో కాంగీ కారతరంగితకవిత్వ వై భవవింగ భియమరనార్యతనూ 

భవసౌజన్య కేయనూరయనామేయ ప్ర ణ్రీతం చైనకళాపూర్లోదయం బనుమవో 

కావ్యంబునందు ద్వితీయాశ్వాసము, 

న 



తృతీయా శ్వాస ము. 

శ |నిత్భవిహారస్థల 

| తానుతలీలాకటాక్ష ధర్మవిథానా 

DR శ్రీనవ్యమనోజ నారసీంహాతనూజా. | 

క, అంతట సిద్ధం డాస్కీమంతిని నీతీంచి యేను మది రెతణ మో 

చెంతకు వచ్చుట చెవులకు, వింతచెలువు గులుకుపాట వినుటళె సువిరా. 2 

క. కావున విపంచి 7 కొని, నీ వించుక గానవటిమ నెజివంగ వలయుకా 

నావుడు నట్టుల కా కని యావిద్యం బొద్దు వుచ్చె నతనికి మిగులన్, 8 

వ. ఇవ్వ్విధంబున గలభాపి,ణి తన గానవిద్యాళ "ళ్ లంబున నతని నుబుసుపుచ్చె నంతేక్ర 

మున్న రంభాదులును మణికంధరునితపోవనంబు డగ్గఆం జని యవనికి డిగ్రి 

చ. వనదచయంబుతో నలిగి వచ్చుచునున్న మెటుంగుందీ-గాలో 
యనంగం దనూలతేల్ మెజయ నవ్విరహంబున కోర్వ లేక వెం 

టన చనుడెంచునంబుడగణం బన వేణిభ రంబు లింప్రుగా 

ననయము భూజనంబులకు నచ్చెలువల్ గనుపట్టి రంతటన్, ర్ 

చ. శరపదపల్ల వద్యుతు లకాలపుసంజ ఘటింపం దన్న ఖ 
సు+రణలు తారశకానికరముం దలంపింవంగ వారిమోముందా 

మరల బెడం గ నేకవిధుమండలవి భ్రమకారి యై మహీ 

చరులకు నెల్ల నద్భుతేము సౌఖ్యము నెంతయుం జేనె నయెడన్, 6 



తృతీయాళ్వాస ము, 51 

క. ఇలమోాందికి డిగి వేలుప్రుంబొలంతులు మణికంధరునితపోవనమున కిం 

చ, 

పలరం జనిరి తమచూడ్కు-లు, తొలుతగ నీలోత్సలములతోరణ కట్టన్. 7 

సప్రసవపరాగముల్ పసుపుంబయెని ద చాడ్పున నుద్దమింవ ను 

ల్ల సదళిప్రంజముల్ కచకలాపములిల జలించుచుండం బ 

తీసముదయంబు భూపషణవి శేషములుం బలె వారి కిం 
పొసంగె ననాంతలత్త్మీ ప్రియ మొప్ప నెదుర్కొన లేచినో యనన్. రి 

. అభలు గచంబులు౯ లతలు నంగములుం బువుగుత్తులుం గుచం 

బులును జిగుళ్లు. బొణులును బుష్బవిలాసము మందవోసముం 
గలనీ తడంబడకొా విబుధ కామిను లావనలక్షు లిందుశో 

భలు మిగులం బవ ర్లిలిరి పాలును నీరునుబో లె నేక మె. 9 

ఆవులు నాకం గన్న జమోడ్చుపులులును బులులచ౯ా గుడువంగం బోవు లేటు 

లేళ్ల చెన్లాట రంజిల్లెడుహరులును హరులు గోళ్లను గోంక నలరుకరులు 
కరులకటాళివై ఖరి నాడుపాములు పాముల లాలించుబ భ్రుతతులు 

బభ్రుతతుల సృక్కః బాయనియెలుకలు నెలుకలం బెంచుపిల్లులును గలిగి 

. యపుడు వెజం గొనరించె నాయంగనలకుం గీరభాషితపోషి తాఖ లతపన్వి 

పటల తారక బ వావిభావనంబ్బు భానితశుభావనంబు తపోవనంబు. 10 

. ప్రత్యత మెనట్టిపావనత్వంబు నాం బుంజీభవించినపుణ్య మనంగ 
సామోత్కరించినళాంతరసంబు నాం గరుడు గట్టినతపోగరిమ యనంగ. 

గరువునం బోసినపరమస త్త్వ్వంబు నా రాశియై యున్న వై రాగ మనంగం 
గరచరణాదులు గలయోగవిద్య నా బూడె గట్టినత (త (బోధ మనంగ 

తే. బరంగునవూూనిం గనిరి తచ్చరణనఖర, చంద్రచంద్రి, కాముకుళిత చారుహూ_స్త 
నలినసంఘభ్ళం గాయమూాణ భృమరక్కనిక ర లగుచు నావేలుషృనెలంత లంత 11 

క, కని యాతనియసమసమా,ధినిళశ్చలత నుగ మెనదృష్టి ఇదురుగాం 

ad. 

జనం నొంకుచు భయవశమున్క వెసువెనుకకుం జని రొకింత వేలుపు(జెలువల్, 

అప్పుడు రంభ చాల భయ మందుచు నిమ్రునియుగ రూవముం 

దప్పక చూడ మేను గరు చాల్చుచునున్నది యింద్రు కార్య మే 

చొప్పున నానాొకో యరసి చూడగ నేరక యియ్యకొంటి న్ 

నిష్పని కంచు బుద్ధిం చబొరయించె దృగంచలచంచలత్వమున్ . 13 

క, తడనంతరంబ మగుడం, ద్రిదశాధిపకార్య మునకు ధృతి పాదుకినా 

ఉట, 

మది నిలిపి చెలులు దానుక్కా ముదిత మెలా దత్సవీణానమున వనశేళిన్. 14 

లోంగక చార లవ్వనములో విహరించి రొక ల్లీ కళ్ళనే 
యేంగుచుం గమ్మపూంబొదరు లీగుచుం జేనియసోనబానలం 



ర్డీ 

oir 

శే, 

వ. 

కళాపూర్ణోదయము 

దోంగుచుం దూంగుటుయ్యొలలం దూంగుచు నొక్క లె కోయుగు _త్తికికా 

మూంగుచుం గంతువీణె లన (గుచు నొండొరుచేతు లాంగుచున్. 15 
i శ్వ 

. చిగురాకుంబోండి యీచిగు రాకుపో(డిమి మణి లేచె యచటికి మజలిదేమె 

కయ్యంబు వలదు నీ కయ్యంబుజామీతోం శేలికి మజియుం_గంశేళి గలదు 
లీలాగుళుచ ంబు లీలాగునం దలిర్చం గలహంసగమనరో కలహామేల 

కుంద రాజికి నింక గుంద రాజీవాతీ యేటికిం జూలు నీయేంటి "కెల్ల 

ననువలుకు లెంతయును హూళావాలళిం జెలంగ 

రహి వసంతహిందోళాదిరాగకలిత 

గానములు మాలి భూపషణక్వణన మమర 

నమర కాంతలు విహరించు నవసరమున. 16 

. అంచితలీల రంభ మునియ,గృమున౯ విహరించె నెంతయు౯ 
మించునొయారము౯ గులుకునెన్నడ యుక౯ా విడ. బాటుకొెప్పు నొ 

క్కి-ంచుక జాఅుపయ్యొదయు ని ట్టటుం దూ లెడువారముల్ మిటా 

రించుకుచంబులుకా జలదరించువ లగ్న ముం బొల్బుమోటింగన్ , 17 

. దైవనియు క్షిజేసీ విరతం బగుచున్నమనస్పవమాధితోం 
బావనమూ ర్తి యాతపసీ భామలయారొదవించు నట్నీవ 
మ్లావళు లంత విచ్చుచుం దదంగనం గన్టొని దానిరూపు చే 

తోవికృతి౯ ఘటింప ధృతితోం గను మోడ్చి హరిం దలంచుచున్, 18 
. కొమబెడంగుసొంపుం గను గొన్న కనుంగవ ద_త్తరింపంగా 

రీ వాలి 

నమ్థుని యాంప నోప కపు డల్లన జెప్పలు విచ్చుం గ్రమృజు౯్ 
గృమ్మణ గ్భప్ల కప్ప యని గ్రక్కున మోడ్చు మగుడ్చుం గ్రమజ౯ 

గృమణ మాయు మన్మథవి కారము థై.ర్భము( గృుములాడంగన్, 19 

అంతట భావి కార్యఘటనానుగుణంబుగ నీళ్వ రేచ్భ చం 

గంతుండు మిక్కి_లిం బ్రబలి కాంతపయిం బరంగగంగం జేసె న 

త్యంతము మౌనిమొానసము తద్ద న ధై ర్యకఠోరళ్ళంఖలా 

సంతతి యెంతయుం గుసుమశ క్రికలం దెగం గోసివై చుచున్. 20 

దర్పకోగప్కతాపసంత_ప్ప మైన, తావసునిచి త్త మవ్పు డాతలిరు(బోండి 
చెలువ మనియెడునమృతంపుంగొలనిలోన,నోలలాడు చు. దిరిగి రాజూలదయ్యొ, 

ఇ_త్రెజింగున బడ్డాను రాగుం డగుచు మణికంధరుం డాగంధగజయానయా కార 

"రేభావీలాసంబు లెంతీయు. బరికించి. 22 

తే, రంభ యే యిది కాదో 'లేబ్రాయపుంజెలు 

వంబు నుజ్జ వ్రలగూపలావణ్యములను 



తృతీయా శ్వాసము. రత్రి 

నగు మొగముసొంపు నింత యెన్నండును గాన 
దీని కీవింతమహిమ సంధిలుట యొట్టు 28 

వ. అని యీవల్ల వాధరసల్గాపవరిరంభ ణాదులకు నువిషిళ్లూరుచు దదీయలీలావివో 
రంబు లత్యాదరంబున విలోకించుచుం దనమనంబున 24 

ee . చెలువమోమె _త్తనానసీకంజూచి యోవింతగతులంబువ్వులు చంవకము సృజించె 

'వెలంఏకౌంగిట నది విశనీంచెం దొలు మేనం గురవక ద్రుమ మెంత వరవమమునియెం 

గల్గున నందియల్ గదలంగ నది దన్నెం గాంత యక్కేజ మశోకంబ యగును 

నాతి కెంగోల నంటంగం బులకించు చున్నది చూత మెంతప్రుణ్యంపుందరువొ 

తే, యెంతేజాణయొ వ్రేంకణ మింతిపాట 

కలె నూర్చుందావులకు వావిలియుంబో లె 

మగువనగుభూవులం దనర్చుమ్రాయలార 
పురుషతిలక విఖ్యాతి మి కరుదు గాదు, 25 

క, మగువముఖాసవవాసనం దగ నలరంగ నేర్చురసికతకు సుక వీంద్రుల్ 

పాగడం బొగడం బొగడం, బొగడంబుల కలరుతరులు పొగులవె లజ్జన్, 26 

క, ఈనెలంతతోడిసంగతిం గాననియపవర్షవదము గలుగుటకం శక 

దీనివివోరంబుల నిం, పూనెడువనతరువు లగుట యు త్తమ మరయన్, 27 

మ, మునిధర్శంబుల శెల్ల ద వ్వనిజనంబుల్ నవ్విన౯ా నవ్వనీ 

ఘన మైనట్టితపోధనంబు నెజయం గా బోయినం బోవనీ 

మునుముట్టంగ6ం బృబోధ వాసనల పెంపు ల్లాసిన౯ మాయనీ 

వనితారత్నము గూడ శెట్లును దమి౯ వారింవలే నియ్యెడన్. 28 
క. అని సావాసమున నాతం, డనుమానము లెల్ల విడిచి యచటు గదీ యా 

వనజాతీ వనవివోరం, బొనరించుసమోవపమునకు నొయ్యన చనియెన్, 29 

తే. చని చకోరాతీయివీనంబునకు నెచట్క నుండి వచ్చితి నెచ్చెలిపిండుతోడ 
రాకకు నిమి త్త మెయ్యది నాకు జెన్రుల్కషండువుగ వినుపింపు నీవలుకు లనియె. 

జే, అనుడు నది దనరాక శ్ర డార్థ మనిన, వినుచు నదియెల్ల గల్ల యో వెలంది నాత 

వకిఫలంబవు నీ వని పల్కె_ మౌని, ముదిత ముసీముసీనగ వుతో మోము వంవ, 

4. చంచలనెత్ర యిట్లు వనసంగతి కొప్పుటం గాంచి మౌని దాం లు 

గొంచకC బస్టైం బై చెజంగుం గొమయు మొ రెటువంటిీ పెద్దవా 

శెంచ రొకింతయుం గెలనియింతుల నంచు. చెనంగా నాత్మ చే 

లాంచలముం దదీయ మగుహా స్స మురోజను లూది పట్టుచున్, త్రై 

ఓ. అయ్యెడ నింత నంత గుసుమాపచయం బొనరించుపువ్వుంబోం 

జ య్యన దవ్వుగా నరిగి రొండొరుమోమనులు చూచి యద్దిరా 



రీ కళాఫూ గోదయము 

యయ్యకు మన్మథాభ్యుదయ మంచుం గరంగనివా(డు గల్లునే 
యెయ్యెడ రంభ చాను మెజయించు బెడంగుల కంచు నవ్వుచున్. 88 

చ. బలిమి దపోధనాగృణియు( బై కొనుకోర్కులం ద_క్తరిల్లుచు౯ 

జెలువను గాంగిలిం చుకొని చెక్కును జెక్కును సంఘటిల్ల ౭ దొ 

టలుచుం బదంబు లొక్కటొకటి౯ చెనంగ౯ా మెలు పొవ్చం దార్చె శే 

దలిరులజొంపముల్ గలుగుదట్రపుంబూంబొదరింటిలో నికిన్ . లెక 

వ. ఇట్లు దార్చి. లెగ్ 

తే కొవ్వి కలహిం చుతుమెదళొదమకదుపు, రాయిడిని గడుదళముగా రాలినట్టి 
(పృసవదళేములు పజివనిపజపు లగుచు, నెసంగ నిం వాందునాపాదరింటిలోన, 

. చెరు శెజుంగనిగాఢవరిరంభ మున నల్లీ బిల్లిగొంచు చెనంగుసెనకువలను 

చెరిాడివే రాస చేరి ననర్షళలిలం బర్వెడుకుచాస్ఫాలనముల 
నడ్డమాయకలు లేక 'యచ్బినయ శ్లై శైల నమరించునఖర రేఖాంకములను 

గగేదనొన్న తమిం గొంకుకొసరు "లే కొనరించు వివిధదంతక్షతవి భ్యమముల 
తే, మన్మ థా వేళవిలసనమహిమ నెజుసృ) 

తపసి గని సాదు రేగిన దల పాలాన_ 

నిలువ దనుమాట నిజ మయ్యే నేండ టంచు 
మగువ నవ్చ్వుచుం జేతకు మాలు నేనె. 87 

వ. ఆసమయంబున నటమున్ను చాషరకానగరంబునం గలక లభాషిణి గానంబు విను 

చున్న సిద్ధుండు తత్స ళం ప సంగంబున మణికంధరునిమాటం దడవుటయు( 

దలంచుకొని యాచంచలాతీ, సిదుని నివీతీంచి. తిరి 

లే అమరపతిపంపునను వచ్చినట్టిరంభ, కతన నే మయ్యొనో మణికంధరునిత 
పం బిపుడు మోర లటు దృష్టి పటపి చూడు, డనిననొకకొంతతడవతేడట్లచేనె, 

క. నగుచు నిశ నేమితప మో, మగువ సలుపుచున్న వాండు మణికంధరుం డా 
మృగలోచనతో నదె యొక, చిగురుంబొదరింటిలోనం జి త్తజలీలల్, 40 

వ, అనిన విని కలభాపిణియమణి_స్తంభునిబోధమహిమకు 'వెజంగందుచు ననేక ప్రకా 

రంబులం బళంసించి 'యోమవోత్మ యొకటి రెండుపూంటలు మాయింట నిలిచి 

యేము నేయుపరిచర్యం ₹ైకొనవలయు ననిన నతండు గానలోభంబున వచ్చు 

టింతియ కాని మణి వీరువారునుం బలె; బట్టణంబుల నెట్టుకొని యిట్లు 

నట్టు మహిమ లుపచరించువారను గాము గు ౩ఢ ప, కారంబున నిలువ నోవు దేని 
నీయుపచారంబులు గై కొనియెద ననుటయు నట్ల నేయుదు నని తనగృహారా 
మంబునంద నిలిపి యతిరహస్యంబుగా నాసిద్ధునకు నిష్టంబు లై నయన్న పొనా 

దుల మోదం బొనర్చుచు నచ్చట నెవ్వరిం బోనీక తాన పరిచర్య నేయుచు 
"రండుమూండుదినంబులు హృదయంబు రంజిల్ల (జేసి యంత నంతరంగంబున నల 

లంలో 



ew 

తృతీయాశ్వాసము, ర్న్ 

కూూబరసంగమాభిలాషం బతిశయిల్ల నతని, వీ యవనిత మైనరంభ తెజిం ౫అుం 

గుటకుం. గ్రుమంబునం బ్రసంగంబు "దెగిచి నిదునితో ని ట్లనియె, 41 

అనఘ మణికంధరుం డట్లు తనదుతపము 

విఘ్న మొందించుకొనుటకు వెజు పొడ మెడుం 

దిరుగం దవ మొనరింపంగ వొరకొనియునొ 

యిపుడు రంభతో నున్నాండొ యెలటుగవలయు, 492 

. అనుటయు నత డమ్మునిదిళం దనదృష్టి నిగుడ్చి నగుచుం దరుణి యింకం దవం 

బనుమాట గలదె యిదె యా ఘను డున్నా. డివుడు రంభళొంగిట ననియొన్. 

. అనిన వార లింక నచ్చోటు వాసి ప్యోయెదరొ యుండు వారొ యెటుగవలయు 

మటీయుః జూచి చెప్పడు మాటి! దదభివీక్షణము వెలయ నేడు శంక విడిచి. 
. అనుండు "లేవు నాకు నాశంక లెవ్వియు, నెన్నిమార్లు చూడు మన్నం జూతుం 
బడంతి కలదె జాతి పృతిమకుం జక్కిల్కిగింత నాదుధృతికి గంటు లేదు. గ 

. అని వలి. మణికంధరునిదిక్కునందు దృష్టి నిగుడ్చి యొక్కింత చెవియు నొగ్షి 
యొకశేల మాట లాడక యుండ గలభాషిణికి సంజ్ఞ నేయుచు నిశ్చలత్వ 
మున నొకించుకసేప్ర విని యార వార కామినులమే లిట్టదె యనుచు నగిన 

నదియేమి యొజింగింప్రమని యాలతాంగి తన్న నయంబు నడుగ నిట్లనియె నతడు 
నీకు నే మని చెప్పుదు నీరజాతీ 
యడంచుకొనియెద ననిన న వ్వడంప రాదు 

పరమసంయమిం దా నట్లు బతము చెటుచి 

మిగులం దుది రంభ చేసినతగవు వినుము. 46 

. కళ లంటి కజంచి తనచ్కెయ్యులం బొక్కె_డు తవనీమది చిన్రుక్కు-రు మనంగా 

నలకూబర విడు విడు రా యలసితి నని వల్కె నున నృథాతివివశ తన్, 47 

అని చెప్పకా విని ధర జూచి నగ నేలా యింతభ వ్యాత, యా 

వనజా తేకుణ యేమి నేయును మవో వాల ల్లభరసౌభాగ్యవ 

రన న స్టైళుకుమారుం డంతరహిగాం ద న్నేలుకోయబోలు నా 

యనం దా నిత్తణి నట్టవల్లభకు దవై ఏ యెందు నున్నా డొకో, 48 

. ఆతనిం బరికించి చూడవలయు ననుటయు సిద్దుండు నవ్వుచు నీ కిదియే కదా 
చ,థానప్ర యోజనంబు నని పల్కి యిటునటు పరికించి చూచి యత డున్న 

చోటు గని కలభాషిణికి ని ట్లనియె, 49 
, తా వెనువెంట బాయక సదా చరియించినం దద్వినోదమో 

దావృతిం జిక్కి. రంభ తగినట్టితపోవాతి సల్పలేదు కో 
పావహా మింద్రుబుద్ధి కది య ట్రగుటం బయం గాడి యట్టికా 

ర్యావసరంబులందుC జన జాతండు నూనండు ఇన్విరాళీచేన్ . 50 



రథ 

క్ర, 

తే, 

కళాపూ ర్లోదయను 

కావున మణికంధరునిత,పోవనముస మూనభాగమున నొకవనిం జూ " 
తావళిలో నున్నా6 డదె, పూవులను జిగుళ్ల నొప్పుభూజమ్ముక్రిందన్. 61 

, తరుణీ యిఫు డాతని వెం బరాకుచే నీవు గానపాటవగుణముం 

గరము మెజయింపవే నే, నరిగెద మజీ లేదె యితర మగువని యిచటన్. 52 

అంవీతే పోయి వచ్చెద ననుటయు( గల్కభాషిణి మహాత్య నిన్ను నాపాలిభాగ్య 
దేవతగ నమ్మి యుంటి నాజీవితంబు,నేమిగా జేసి పోయెద వెబు(గ జెప్పమ ర్ి 

అనుటయు నన్ను నిప్పు డనునట్టిడి యెయ్యది నాకు. జెవ్చుమూ 

వనిత శృమక్క మంబునను వచ్చినయట్టుల వచ్చె గాక నా 

విని థల లెబ్టమాట యిది వేతొకనా( డిశ మిరు వచ్చియే 

నను గృహం గాచుటల్ వినుడు నామదిలోవలిచంద మేర్చడన్, యు! 

. ఈ వేళన యాతనికడ, శకేవిధమున నైనం జేర్చు టింతియతక్కం 3, , 
ద్రోవ మణి లేదు నన్నుం, గావకా కంగు కాంతలతాలుల్ గీర 

. తేవుపాయము దిద్దుటకుల్కా మది నెన్నం బ్రభావఘనులు ముతీ లేరు నువ 

భ్యుదయానుఖావగుణసం,వదం బొదలినమిార తక్క. బావనచరితా! ర్ర్ 

అన విని నీద్గుం డి ట్లనియె నంబుజలోచన నిన్ను నేడ యా 
యనకడం 'జేర్చునంతటియుపాయను నేర్చిన నేను డా(తునే 
యనుకశొనరాదు గాక నిను 'వ్రాణవిభుం దగ గూర్చి ప్రో పోచి యా 

వెనుకటినీదుపాట వినువేడుక నె ట్లగుచున్న వాండనో. ర్ 
చింత నేయుము నీవ యనంతేశయన / 
వద్మనాభస మోవపభూభాగన రి 
యెనక్షొ బేరి యెక్కడ యతనిద్వార 
కాజనులు నేండ చేర్చు "బక్కడ లతాంగి, ర్8ి 

. మించుగ మాగురువ్చులు శితీంచినయాయొక్కి_.రింతసింగమునకు నూ 

హించ నొక నాబ్టుగడియల, సంచారము వలయు నతనిసన్నిధిం జేరన్. 59 

. దీని శెంతవలసీన నేమి యిది దడవం బని లేదు నిన్ను దీనివై నునిచికొనిపోయెద 

నంటినేని యోపూంబోడి తోడిసిద్లు లిది వేతొక్క_లాగుగా నెంతు శెవ్భరియం 
తస్సారం "బెవ్వ రెటుంగుదు రదియునుం గాక నిరా బోంట్లసంస్పర్శ్మమా త్ర, ంబు 

నస్మ దాదులకు సమ్మతింవ నుచితంబు గాదు నుతి వేతొండుసామర వ్టింబు లేదు 

నాకుం గలదూరదృష్టిదూర శ్ వణశ_క్టి యిం చేమియు నుపకరింప దింక నీవు 
చెప్పిన పృ కారంబు గావించెదం జెప్పు మనుటయా నాసిద్ధునకుం గలభాషిణి 

యి ట్లనియె, 60 

. ఓనిద్ధపురుష మా "రేసరణిని గొని చన్న నే మగుం దక్కుళంక గలదె 
నీమహత్త ము గాననిజడాత్తు లేమన్న నేమి కన్నమవోత్తు లించుకయును 



లొ 

తృతీయా శ్వాస ము, థ్? 

వేతొక్క-_గతిగ భావింపర మముబోంట్ల సంస్పర్శమాత్ర౦బు సమ్మతింప 
నుచితంబుగా దంటి రుచితంబె మతి నాదుస్రాణహానికి నోర్చు టరసి చూడం 
బలువలుకు లేల యింక నా చెలులు గిలులు 

'నేంగ చెంచి విఘ్న మొనర్హు రత మెజటుంగక 

గావునం గొనిపొమ్ము శీఘ్రంబ నీదు 

వెనుక నిడుకొని నన్ను మనస్విభునికడకు 61 
అన నియ్యకొని సిద్ధు: డరుడై నప్రులిశోలు పల్ల ంబుతోడ నిబ్బరపుబిగిని 
బొట్టప శ్లైడ గాంగం గట్టిన వెను బాయ దట్టంబుతోడ వాదపుంబనీండి 
యంకవన్నెలతోడ సంకు వేరులతోడ వశ్యెహధపు(దీ గా వాగాతోడ 
నేకపార్ళ మున భల్లూకచర్మపుటొజ ఘటియించినట్టిబల్ల త్తితోడ 
వటిలునేనికదిండి వారము దొలుతం 

గాంగ చా నెక్కి. నన్నుం దాశకయ దీని 

కటివిభాగంబు నెక్కి. రాగలవె యబల 

వెనుక మరగొమ్తు నూంతగాం గొనుచు ననియె, 62 

. అన విని యీపాటిగ మూ, యనుగ హాము గల్లి యుండ నక్క_ట యింక నే 
జనుదేక యేమి యని తన, కనువుగ హారి నతండు నిలువ నంగన యొక్కెన్ 68 

తే. ఎక్కి సిద్ధేశ యెవ్వరు నెలుంగకుండ, నెట్లు గొనిపోయెదో యన నేల శంక 

వ 

యెందు నెద్దులు బండియు నేక మైనం, గొండ మందికి బోవుపో కొమ్తు యనుచు 
నింగికి కే యని కదలించెం గడువడి గలుగుతనదునింగముం బలుమా 

టుం గలభాషిణి దేతి క్కృనుంనొని పదిలము సు మృనుచు వీఘ్రగతిన్, 65 
. ముగులుగోడమో:ద మాకులు చిగురుబొం 

పములు వానిమిో:దం ట్రై చురదోహ 

దములధూవములును దనకు మాటుగ గూఢ 
గళేని గాంతం గొనుచు నతండు సనియె, 66 
చని చని యొక్క_చో నతడు చాలుగ నక్కజ మందుచుం గనుం 
గొన దమమేఘరంజిం బొది గొన్న ఘనావళిలోన నుండి దా 

రున నెదురైరి వైభవనిణాధ: జెలంగాడు కొందఆింగనల్ 

ఘనతర చాతురీమధు రగానక ళ₹కలనాకలావ లె. 67 

తమపాటం జినుకుచినుకుల, దుమదుమ నాం దడినీనట్టదువ్వలువలతో 
ఘువముఘువ) యనుపరిమళ బృం,దముతో నవ్వు డొకయిం పొనర్చిరి వారల్ (9 

, అ ట్రంపానర్చుచు నెదురెన నతండు వారిని సంభాషణ కృమంబున రంభాసఖు 

లగుట యెతీంగి యిది యేమి యనుంగు నెచ్చెలి నచ్చట విడచి వచ్చితి రచ్చెలువ 
మణికంధరు మీ(డి యనుగృవహాంబు వదలక యింకనుం గొన్నినాళ్లు తద్వనం 

బున నిలుచునో యనుటయును నగుచు వారి ట్లనిరి, 69 

రి 



రది క్షశా పూ ర్లోదయ ను 

క. ఎక్క-_ఢిమణికంధరుం డతం జెక్కడం బోయెనో యెటుంగ మివుడు ముదముతో 

నకొ-మ్మ పొదలుచున్నది, తక్కక నలకూబరుండుం దాను౯ా రతులన్. 70 

చ, ప్రియునిపమాగ మోత్సవము పెంపున నిం పల రారునామృ గా 

ఓమ తళ్లీన్రకి౯ రతివి శేషుముసొంపులం జిక్కి యున్కి_ యా 
రయుచు. దదిష్టముక్ విడిచి రమనం జాలక యాళశె నుంచి యే 

మ యరుగుచున్న వార మని మానిను లచ్చటు వాని పోవుచున్, 7 

. వేళాకోళప్రందీంగలుం, బేలికలుం గళాసములును వీటిజడలు చాం 

చాలుచు బు ట్లొకొ మింట౯ లీలాహరిం దోల నింత నేర్పరి యయ్యున్. 72 
క ఎక్కడ దొరశెనాకో యూ, చొక్కపుగు బ్చెత చెడంగుజోగికి నహన+ 

యిక్కలికిం గు త్తనొనుం బో, తేక్క_క దివి నిమిష మున్న దైవతవిటులన్ 78 

. నలకూబరుండు రంభం, గలయుట విని చిన్నంబోక కలభాషిణిరీ 

తులు దిరిగి చూచి దీనిం, గలంచెర యివ్వార్త తావకరమై యనుచున్, 74 

& సిద్ధుండు నవ్వి యోచెలువ చింతిలంగా వల దిప్పు జెంతయు౯ా 

బే దిరంబు గాంగ ధృతిం బూను మొకిం చుక నేపులోన నే 
కష్ధము గాంగ నీమనము శోకము సరము బుచ్చి వై వై చెద౯ా 

సిద్దము నాదుప ల్క్మనియెం జెల్గయు మోము వికాస మందగకా / 

క, వరీతి నింతమిక్కిల్కి చేరికగా నాడి తనియె సీదుడు చూడం 
గారాబె కుడువం బోవుచుం గూరలచవు లడుగ నేల కోమలి యనియెన్, 76 

క కంఠీరవ మట్టయెడం, గంఠం బెగ నెల్లి చూచి కదలక నిలిచెం 

గుంఠితగతి మై యెందు న్య గుంఠితగతి యనంగ దొల్లీ గుణము నెజపియున్. 

వ అప్పుడు, 78 

వుం కాగములతోడ ను చ్చాటనప్రబదనిక తీగతఆిటునక౯ా వెస వ్రేసీ % 
కడుడాక మోజంగ మడమలు దొటించుచును ముందణటేీకి లివ చూవి వి 

మొగము పాొర్శ ములకు మగుడింవకుండ వాకట్టుమూలిక వాం బట్టివ ట్ర 

వడి నూర్ధ గతిని "లేవకయుండం దననాగ చెళాస మూర్గంబు మొ త్తిమొ త్తి 
న్తే సిద్ధు డథిక ప్రయత్న సన్న ద్ధుం డగుచు, నెంఠశేసిన నాన్సీహ మెదుటి కడుగు 

వెట్రదయ్యెను గర్హావిఫీషణముగందోయకం ది ద్రినప్పుచుం గడు వెన్క. ద్రోక్కు గాని. 

ఉ అప్పుడు చాల సంముభిత యె పడ జాతి యిదే మిదే మయా 

యిప్పుడు దీనిచంద మనియెం గలభాషిణి మేం జెమర్చంగాం. 

గొప్పు విడంగం బాటు జనుగుబ్బ ల బయెస్టిద వాయ సుస్థితిం 

దప్పి వీజుందం బల్లటిలం దామరగొ మిరు గేలం బట్టుచున్. 80 
క, తరుణీ వెజవకు కల్ల ప్కునమురగొ మ్లుమజికు నాకు మర్యాదావి 

ఠి 

కర 

కే! 

pin 



తృతీయా శాగ్టస ము, ర్ 

స్మరణం బైనది మాటల, పరాకుచే ననుచు దనదుపారీం ధ ంబున్. 81 
' కొన్ని యడుగులు దిరుగం బట్ట ధరణికి డిగం దోలుకొని వచ్చి యచ్చటనచ్చెలువ 
తోడ నవరోహణంబు నేనీ కేంరిని మేతకు విడిచి యోపడఃతి యోకలభాషిణి 
యీముందటీ నిక టంబునంద మృ గేంద్ర వాహన యనుళ_క్రి గలదు తన్మందిరంబు 
ముందటి నున్న మృ గేంద్రంబునకుం ౦దుమి6దం జుట్టువట్టున నెట్టు చబ్యెదంపు 
సింగంబులుం జన వెజుచు నిడి మిజచి యే నంత తోలిన మనవాహనం బచటి 
క శ్చైదురు నడదు మన మమృహాళ_క్రికి నభివందనంబు చేసి పోయినం గార్యసిద్ధి 
యగు రమ్మనుచు నల్లన దనభల్లూకచర కోశంబుతోడిఖస్షంబు పుచ్చికొని 
సీంగప్ర(ంబల్ల నముపోక యక్క_డన యొక్క_మటుంగున డ(చి యాచవలలోచ 
నను మృగెంద్ర వాహనగుడికిం దోడొ-ని చని తద్భాహా్యామంటపంబున నునిచి 
య ద్దేవివూజకుం బువ్వులు చెచ్చెద నని పూదోట కరిగా నవ్వు డ-తెజింగు 
గనుంగొని 82 

వనీమి పో నెండినకసవుబట్టయు(బోె నర వెండ్రుక లం బర్వుశిరమువలన 

నులి గొన్న చెలందిప్రయ్యులనూలివళ్లు నా నమ రెడుముడుతక న్పొోమలపలనం 
గడు జిట్టినట్టబంగరుపూంత పొక్కిళ్ల వడువుం జూ పెడి మేనివళులవలనం 
దునిసి వె, లెడు వమూ,కుతునుకల వలవించు బాహువతోజలంబనమువలన 
ఘూక రవముల చాడ్పున ఘోరవృ_గ్రిందనరుఘన కానకుహికుహిధ్వనులవలన 
భావజు(డు వెల్లి పోయినపాడు మేడ, పగిదిం గాన్పించుముదుసలిపడంతియొక తె, 

. కలభాషిణిం చేరంగ వచ్చి లతాంగీ యెచటనుండి చేరితి వకటా 
కలుషపు బావ్చురుపిల్లీ న్ని జిలుకయుబ లె నిద్దు రాత్తు సిద్ధుం డనుచున్. 84 

. ఎంతేయు వింత చెల్వమున నివ్వన మెల్ల నలంకరించుచుం 

గాంతత నొప్పు మేనిషస గన్ను లపండువు నేయునిన్ను న 
ల్లంతన చూచి చైవ మకిటా వొరకించెనె యిట్టనిర్టయ 
స్వాంతుని చేతి కీభువనసారము నంచు గడుం గలంగితిన్ | 

శే ఆకలుషాత్తుండు కృవుజ, రాకమునువె తొలగి పోవ రాదా యెట ౫ 

నోకూన యీమనోజ్ఞ త, రాకృతి యేం జూడం జూల ననీపాల్ గాంగన్ 86 

తే, అమ్మ విను మింక నొకయిం చుకంతతడవు, నీతెరవుం జూడ నీపేరు నీ లేజంగు 
నడిగి పరికింపమదియున్న దై స వాడు, రాకమునునీవ్రుతో లగు టనాకు( బ్రియము 

ఛానీ కంచే నిరం డాప్తుండో జనకుందో నెయ్యంపుందోంబుట్టువో 

నీకా ర్యార్ధ మె. పూని తా నెచటిశేనిం గొంచుం బోచున్న వాం 
డో కాంగా దిటువంటవ ల్కానక తోడో నింత చె ట్టాడ నే 

నోకాంతామణి వెళ్ణిగా నితనిచెయ్వుల్ మున్ను వీతీంపుదున్. 88 
వ. అని పల్కు5ల్కు. లన్నియు విని కలభాషిణి తనమనంబున 59 

1 కెట్రెదురు నడుచు. 

యగ cc 



రీ కళాపూర్లోదయము 

క్ర, ఈయవ్వ వాశ్య్ళములు దబ పోయంగ నాయుల్ల మునకు బొందుపడినయ 

శై యున్నవి యీసిద్ధుండు, మాయానియె యొక్కవమాట మది నూహింపన్, 

తే. ఇంత నొక్కింతనేవున కెల్ల వగపుం బుచ్చివై చెద నని వల్కె- నిచ్చటికిని 
జేరునపు డది యీయిమ్తు చెప్పినట్ల, శ_క్టి కిడియెడు ననుట నిస్సంశయంబు 91 

న్సీ ప్రజల కందటికు నాపదలు వా వెడునట్టి చక్రివట్టణములో జనన మంది 
వార కామిని నయ్యు గౌరవంబున సఖ్బజ్టజను లిటు చేర ర మనంగ బ్రదికి 

శ్రైలోక్యగురుడు నారదమౌని ప్రియశిష్యునిర్విశేషముగ మన్నింప నలరి 
జగదిళురాణివాసవుసతుల్ శిక్ష గావింపంగ సంగీతవిద్య నేర్చి 

లే. తుద కొకానొకకపటసిద్ధుం డొనర్చు, శ క్రివూజకుం బళు వైతిం జర్చ నేయ 
నెంతవారికిం దప్పింప నెట్లు వచ్చు, బహ దా మున్ను వ్రానీనవ్రాంతఫలము. 

క్ర. అనిముదినడలు చు. బ్రీయసఖ్య్కులను “మొజంగుటందలంచికడుం గలంగుచు. దెగునే 

యనుభావ్య మెంత యంతయుననుభవమునంగాక యనుచు ననయముం గుంబెన్. 

వ. తదనంతరంబ డెందంబు డిందువజుచుకొని ఛై రస్టబలంబునం గంఠగద్దడిక వారిం 

చుచు నావృగ్ధభామినితో నిట్లనియె. 94 

శా,అవూ నీవలు కెల్ల నెంతయు నిజం చె యిపు గాన్నించేె నే 
ర ౧ Q__ త్త 

నిమాయావ్లిప,కార మిట్లగుట యూహింపంగ లే కొక్కయ 
ర్భమ్లుకా వీనికృపం గడింతు నని యత్యం తాళ ప్రే రేప గా 

నిమాడ్కి౦ దెగి వచ్చితిం చెరువు లే దీపాటు దప్ప్బింప గాన్. 95 

క. ఎక్కడికి. బాతీిపోయెదం జిక్కువడకి యేను వీని ఫ్రగతికి నో 

యక్క-యిక దూరదృష్టియు, నెక్కుడు వీనికిని గాంచు నెచ్చట నున్నన్. 96 

. అన విని యాకె యోవనిత నీను నెబుంగు బే వీనియాదూరదృష్టి యనిన 
దానన కాదె యీతండు నన్ను భఖ, మియించి యీరీితిం దాం దె చ్చినిచటికను చుం 

బలికి యాతడు దన్ను(బ థమంబునందుగ ఏ నోరామమునగాంచు టాది గాంగ 

నది తుద గాంగ సమ_స్తంబు వినిపించి తత్ప్రనంగంబునం దనదు వేరు 
తే కులము విద్భయు నప్పటికోరిక యును 

జెప్పి యాకోర్కిసాధించుచింత దక్కు 
చింత యెొలుంగక యేంగు దెంచితిం గొరక కుం 

బోవ బిడిగల్లు వడియె నోపాలంతి యనియె. 97 
చ. అన విని యట్ల యా నిడి యథార్థము నీకటు లాస భూవీ తో 

డొ్క్కని చనుదెంచెం దాం దనదుకోర్కి యొనర్చుట శీవినింద్యవ 
రృనుండు మనుష్యయత్నమనమునం దక్క_ంగ నేరండు దూరదృష్టి సా 
ధన మయినట్టివిమ్తుట నితరి డొనరించువచార మారయన్. 98 

౭లా 



తృతీయా శ్వాస ము, ét 

తే, బ్రంతపాట్లను బడి కన్న యీావిచి త్ర 

2 

౮౬ 

మహీీూమకుం దగ రాజన్టీ సంషదలు గనిన 

నెంత యిం వగునే యని యేను వినగ 

బలుమటును వీండు ముచ్చటవడుచు నుండు 99 

. ఆకోరికశై కల దొళొ లోకో త్తరగానయుతయు లోకో త్తరర 
మ్యాక్ళితియు నొకశతె వార, స్త్రీ కులమున ననుచు దూరదృష్టి౯ా వెదకున్. 100 

. తానును గిన్నర యొకటి మృవోనందత మో(టుచుండు ననిశేంబును ద 

రానరసజ్ఞత నిలం గల్క గానము దూర్ వణముక తేమున ననియెన్., 101 
(as 

స తొల్లి యిచ్చటన యాదూరదృష్టి యును దూర న వణము నిద్దు రత్త కుండు 

సాధించి నాంజె తత్సాధన ఇంద తెందజకుత్తుక లు గోనీ చటిచ నొక్కొ 
యది కొంత యెటుంగు బేనంగనయొజుగింపువినియెద( గాలయాపనముకొటుకు 

మోందటం గాంగల మేలుగీ శంక దప్పింప ర5"మి యెంతయు ధ్రువంబు 

. ఇంక వాండు వచ్చి యేమేమి నేయునో, చచ్చు బట్లొ యనువిచానమునను 
బెగడు చుండ నేల జగదంబ యా 8, సయ వలసీనట్లు నేయు గాక 12 

. అన విని యాయమ మెచ్చుచు, ఘన థై థై ర్యవి వకమహిమ గలయు త్తమభా 
మిని కాదు మేలు మే లీ, వనినట్ల వచింతు నీకు వని యి ట్లనియెన్. 108 

ఓరమణి దదూరదృష్టియు, దూర శ్ర వణంబుం బడయు త్రోవ నీతరముల్ 

ఘోరముల యెన బరహిం,సారూపంబు లవి గావు సాహాసపఫ్రవిధుల్ , 104 

. ఆశెండు నితడు నడ పెం, గోరిక నలగోరుగల్లు కొని నిజనయనో 

5 'మొనర్చియు వీనుల, ఘోరప్రునారసము. బరప్రకొనియుకా వరుసన్.1౮3 

= అనుచు. దక్మంది రా గృ భాగంబున మృ గ౫౦ధ్ర వాహనంబుదండ నేకాత్షరంం కి 

చిహ్నితశిలా సంభంబున వేలం గట్టిన యూళ న్రయుగ్యంబును మటీయు నచ్చట 

గ ంధపుబమ్బుద్యర్చితంబు అ యున్నయొక్కసురియయు గండక_త్రెరయు డగ్గజం 

దోడొ్కొని పోయి చూపి యి ట్లనియె. 106 

ఈకోరిక కిది చెరు విది యీకోరిక కనుచు వాసీ యిడినా రదె యా 

తాకంబంబున జదువుము, నీ కాలిపి తెలియునేని నీరజవదనా 107 

. అనుడు నమాట దా విని కలభాషిణి యందు నున్న ర్థ మి ట్లనుచు( జదివె 

నిచట రెంచేంద్లు జితేం ద్రియత్వంబున భువనేశ్వరీమరిత్ర మును జవింవ 
నెల్లకోర్కు.లు నిచ్చు నిద్దెవి మణి యట్లు గాక సద్యన్నీద్ధి గావలనీన 

దూరవీషూరి యాగోరుగంట హృశాతుం డయ్యు దూరే శ గశ్రీవణంర్టి చెవిని 
థి 

తే ఘోర మైనట్టియాబలునారసంబు, వరవుకొనియు సారస్వతేప్రా సౌఢిమాక్థి 

యోసురియజేత నాలుక నోసికొనియు, నిమవోళ్ క్రి కి మెప్పించి యిష్ట ముండు. 



వ 

లూ 

కఫౌవ్రాక్రోదయ నుం 

. ఈ మెఅుంగుగండగ క్రెర,చే మిడిదల యిచ్చుసాహాసికుండు శిరం బ 

శ్రీ మగుడంగ నదుకుకొనం, గా మని చంపుం దనుం జంపం గడంగిన వానిన్, 

, పదిలముగ నిర్విషతథా, భ్యు దయమహ+ రాజ్య లక్షీ వొందుకా వళత౯ 

సదమలరూవసు గాన్వాస్పద వారవధూటి నిచట బలిగా నిడినన్. 11) 

అని చదివి దానం దలఃవులో నాత్ర నిధన 
శంక నిస్సంశోయం బయి చాల. బ్రబలం 

గలం చలియించుత ద్ధార్య గా రవంబు 

నంతన మగుడ్చి కడమ యి ట్లనుచుం జదివె 11] 

. ఈవిధులందు నెందును నొకింత సమర్థత లేనివృద్ధు లి 

ద్దేవతయొద్ద నిర్భయత దేహము నెమ్పయిం బాసీనే౯ా లస 

చ్యావ నరూపసిస్టీ యగు నప్పుడ యంగవి మోకు వేళ ని 
చ్య్భావృత వెద్దీ వారి కది సంఘట్లుం దిరమై తదాదిగన్ 112 

అని చదివిన నందు: దుదక్కా వినబడిన విఛానమునకు వృద్దాంగన యిం 

వున నవ్వుచు నిది విని సు, మృనిశము నే నిచట నునికి యంబుజనయనా 118 
మా. (సుముఖాసి త్తి త్తి యండ్రు, నన్ను. 

గరము కాఖ్మీరభూమిం బృఖ్యాళ 3 మెన 
శారదావీఠమున సరస్వతిని గొల్బు 

నట్టవూ జారి బాహణుపట్టి నేను 114 

. అనునంతట సీదుండు చేవీపూజకుం దగినగంధ మాల్యాదులు సంపొదించికొని 

వచ్చి యనుదుసలివడంతిం జూచి యూయవ్వ కుళశలంబున నున్న దానవే నిర్మ 

నుమ్యం శ "చన యోాళ్ _క్రస్ధానంబునం జిరకాలంబునం బట్టి యెట్లు 'వేగించు చున్న 

దాన వని పలికి క లభాషిణిం బిలిచి యో చెలువ మనకు నవ్వలం జనవలయుంగద 

న పొద్దు పోను చున్నయది శ_క్టిం బూజించి పోవుద మాయమ్హు చేత నని 
చుకొని వ్ మ్మనుటయు నది భయాకులమానస యగుచు వృద్ధాంగనంజూచి 

ఏ నొంటిం బోవ వెజతు౯ా లోనికి నోయన్లు నీవును రాగడే నా 
తో నన నెవ్వరు నేటికి నే నుండంగ ననుచు సిద్దు డింతిం బలీశెన్ 116 

. పలికి యప్పటిదానిభయచేష్ట భావించి యిమ్లుదిజంత చే నిడి యొకింత 

యే మైన నాతలం పెటి" గాంబోలు విఘ్నం బెమి యగునొ విలంబ మైన 

నని సిద్దు డాత్సలో ననయంబు వేగిరింపుచు నోసి చెల్లి యిమ్ధుసలివగ్గు 
నీకు. దో డై వచ్చునో కలదో మణి యే మైన ననుచు నాయిగురుంబోండి 
కొప్పుంబట్టతివంబోవ సప్పడంతి, ,ప్రాణభయమునం గలంగి యోయవ్వ నీకు 

బిడ్డనే కావనే నాకు నక్డపడవ్కెయను చు న్ రూ మాలున నొదింగె, 117 
క అతా ంాా జాతో దానన. అనజాలాలతాం నాం. area వ భు 

1 వుగిడ్చి. 



లతా 

తృతీయాశ్వాస ను. (క్స్ 

. ఆవృద్ధనారియును గరుణావిలమతి యగుచు నాభ యా ర్ల మృగాతీ౯ 

దా చీనుక నిముడుకొనుచుం, గావుము కావు మని వానికరములు వ సైన్ 

వట్టిన నతండు లోపలికి రాకుండ విఘ్నము సె నేనె దింతియ కద యటంచు 

ద్దేవి కిచటు ముందటిం గాదె యంచు నప్పడంతిచేశులు నుల్చి పాజుం ద్రొబ్బి 
బలీమిం దార్కొని కలభాషిణి వేనలి యొక కేల బట్టి వే జొక్క_శేల 

నొజుం గత్తి వెటీకి నీ కొప్పన మిదె యంచు స త్తికిం గత్తిచే యెత్తి మొక్కి 
. వేయు. బూన దీని వ్రేనీన నిద్దేవి, యాన సుమ్ము నీకు ననుచు జానీ 

యానెలంత మెడకు నడ్డంబుగా మెడ, యొగ్గె వృస్థసతి యనూవకృపను 119 

. తవ్విధంబునం గ లభాషిణికంళంబునకు. దనకంఠంబు నడ్డంబు6 జేర్చి పై వేటు కను 

వీక దాని నిరుగేలం బొదుగం బట్టుకొని సరమకరుణాపరవశ త్వంబునం దొలం 

గకయావృద్ధ భామిని యోయిసిద్దుండ నీకుం గారని గాదుసుమో యచ్దేవి 

మింది యాన నతి కృమించిన ననుచు నోమవహాశ _కి నన్ను సత్యవచనం గోవిం 
సృమోయనుచు నుండ నతం డఖండరోషంబున మున్ను దాని మెడ ఖండితంబు 

నేసి విచిత్ర, వేగంబునం గలభాషిణికొవ్చుంబట్రై వళ్షైంబు యుళిపించి వ్రైయ నెక్తు 

టయు నె స్తేన చెయి తే ణంబ యందుకొని మృగం ద్ర ద క సముల్లం 

ఘనో తాహసావాసదోషదూషి తుండగునతని నతిదగారంబునం బడవై చెసుము 
ఖాస త్ర్తియు నట్లు సంప్రా ఫం బె నయనివిభూతంబునం దనజర'ద్దేహంబు వడినట్ట 

శణంబునంద - 120 

. నిండుచందురు న రిం. నిగులు గ, మైడు వేణిభరముతోడ 
నాకర్గ్ణలోలంబు లగునేత,ములతోడం దళుకాణ్తు చెక్కు_టద్దములతోడ 
మిగుల మిటారించుబిగిచేసుంగవతోడ లలితంపు బావావల్ల రులతోడ 
నతికృళ త్వమున జ వ్వాడునుధ్య ముతోడ నభినవం బై ననూంగారుతోడ 

వలువమిందికిం దొలకుసువర ఫులిన 
గురునితంబ ప్ర భాపరంపరలతోడ 

మహితస రాగంగలావణ్యమహిమతోోడ 
నమరుస్తాయంపురూపు చిత్రముగం చాళ్ళె 121 

తాల్చీ యావికచోత్పలదళనిభాతీ. 

కనుంగొనియె నృభృమున శ_క్లికరవినున్న 

గాత్రు సిద్ధుని సాక శేలం గ త్తియొక్కం 
శీలం గలభాషిణిని విడశే చనంగ. 122 

ఆకరణిం జూచినది యె, Shere కాత్తం గలంగుచు౯ా 

వ్యాకులత నొంచెం : దనదుచి,రా శాంతీ తసి వెంపు 5 నరయనిమదితోన్. 128 



64 కళావూర్లోదయము 

౭ అంత. గృతుంబున నాసరోజాతీ సంసా రస భా వవి చారమహీమ 

వలన దద్దుకిఖంబు వారించికొని దానం చాను భో గ్యార్ధచింతనను వదలి 

డేవిసత్భ పం బృసాదించినయట్టిజవ్వనపుస త్త కము వృథా చనక యుండ 
యోగవిద్యా భ్యాసనోపయో“ంబున: గడపెదం గా కంచు విడువ శెపుడు 

తే యమనియమవ_ర్రనములతోనాసనాదు, లభ్యనీంపంగంవొడంెనత్యాదరమునం 
దాను మును విన్నభంగుల దాంవ్రగాంగ్య నచటిశ_క్రినిగురువు గానాత్మనునిచి 

. అంతటం గలభాషిణి యచ్చటికేంగు బెంచి యాచంచలాతీనీతీంచినీ వెందునుండి 

వచ్చి శకెట్టదాన వని యడుగుటయు నప్పడంతి యేను మును నీకు నడ్డపడి 

సిద్ధునిచేత ఖండిత యైనసుముఖాస త్తి యనువృద్దవనితం జొమ్ము క్ర, వ్షుజు నిమ్హ 

హోళ _క్రికారుణ్యశ _క్రివలన న్యియెలప్రాయంపునాంపు వడసీ యున్నదాన నని 

తత్స) కారం చెటుంగించి యోక లభాషిణి యట్లు సిద్ధునితోడ నిమువోశ_క్టిచేతే 

దూరవిథీ స్ట నై యెచటం బడి తేమియు నొవ్వక యిట్లు దిరిగి వచ్చుటయద్భుతం 
బగుచున్నది యనుటయుం గలభాషిణి యోయమ్లు ధర్మ గుణంబున నిమ్మహోదే 

విని మెప్పించి యిప్పగిః నీవు దిరుగం బాయంబు గనుట యదు తంబుగాకయిం 

తటిమహాపుణ్యనిధి వై ననీ కారుణ్యంబు గలుగ నే. దిరిగి వచ్చుట యేమియద్భు 

తంబు నావిధం బంతయు విన్నవిం చెద నని వలుకుచుండ., 125 

రీ 

క బంధురవీణాసహీత్కస్క_ంధముతో రత్న మాలి కాఘటితజటా 
బంధముతో నంతట మణి,కంధరుం డచ్చటికి వచ్చె గంభీరగతిన్ 126 

క వచ్చిన గని యతిమోదము, నచ్చెరువుం దలిర్చ మొ క్కె- నతని కత(డు దా 
నచ్చెలువం జూచి మోదము, నచ్చెరువుం డలిర్బ విశకనీతాననుం డగుచున్, 127 

క ఓహోహో మా బంధు,వ్యూహం బంతయును వచ్చియున్న ట్లయ్యెక 

నాహృదయమునకుం బరమ, న్నే హనిధి౯ నిన్నుం గనుట నేండు లతాంగీ 128 

మత్తకోకిల మచ్చెకంటి మముం దలంతువె మానసంబున నిందు నీ 

వచ్చు ఒట్లు కెడు౯ విచితృము ద్వారకాపురి వాయ నీ 
కచ్చ వుట్టుట యెన్నడు౯ుణీ యి ట్ల శు(గి యెటుంగ వీ 
వచ్చెలుల్ మణిగేహముల్ సీరులట్ల యున్నవియే కదా 129 

పీ ఉ తృమన్లోకుం బయోజూ సేవించ నేగలే యా'వెన్క. నెన్న. జైన 

నాజగత్పతి తో ౦టియలవ జ మణిసభ శకేతెంచికొలువు నేయించుకొనునె 

తననేవగా6 బురందరుండు గట్టించుకెంపులహజారము కడముళ్టై నొక్క 

మనవీణియ లడంచుకొని ఖ్ మయించు నీలపుటరుంగులకుం బోనిప్రడు గలదె 

తే యంతకంతకు వ బ్లుహరికుమాళ్ల, బలగమున కిది చాల దకొాతలంపుతోడం 

దిరుగం గట్టింత మనునై (డిగరడిసాల, యట్ల యున్నదియే వికచా బ్బవదన 180 



తృతీయా క్వాసను. ర్ 

మ, చిగురుంబోండి యెజుంగు దే యదువతి స్త్రీ లెవ్వలే నిందు లే 

eA 

రు గదా యంచును శంకం గృవృజితిం జారుద్య్యూత గేహంబు కొ 

_త్త్సగ నీ వొక్కటిం జూవం దోడొ,ని చనం దచ్చాక చొవంచ యి 
త్రిగ బారా దుగ యంచు? జిల్కరొద లుద్దీపింపం దా దన్రగ్లీలన్. 181 

. కుటిలక చా యెటుంగుదువె గొబ్బున "నేం జని కెల్వుకూట మొ 

క్కటి కడ నున్కి యారయక క బ్లైదుటం బటికం ప్రగోడ. బి 

స్ఫుటము దానియందు హరిం జూచుచు 'మొక్క-_(గ వెన్క_నుండి య 

క్లైటు మొగ మంచు నవ్వె సభ యెల్లను దన్న్శణిభి త్తి యున్న దే. 182 
అని యడిగిన నన్నియు శో,భనవ ర్హనం దొంటియట్ల భానీళ్లెడు నో 
యనఘ సుర రాజునేవయు, ననువముముగం బూర్ల మయ్యె నని యది వలిశేన్, 

. అని పలికిన నతండు 1834 

; సంగితవిద్యాప, సంగంబునం దై న మము దలంతువొ లేదొ మనసునందు 

దనుజారి శే నొనర్చినదండకంబు నీ వెం దైన మణీ వెలయించిత్ 'క్కొ 

యిప్పుడు నారదుం డప్పటప్పటికి వచ్చునొ రాండొ వసుదేవనూనుం గొలువ 

నాలోకవిభుసతుల్ మే లేర్చి యిచ్చిన వీణ యే మయ్యె బే విచ్చటికిని 
తే, నేమి యేమియు నాడు నీహృదయమునను 

గోర్కి_ యొక్క-_టో గలుగుట కొను వింటి 
నది పృవృద్ధంబు గాం బెంచి యాతే, లోన 

విడిచివెట్టితొ వీళ్వవె వేడ్క లెల్ల. 135 

. అనుటయు లజ్జ నజ్జలరువోనన యించుక యోర గాంగ వం 

చినమొగ మొప్ప నే మనుచు. జెవ్చెద దాననచేసి కాదె యో 
యనఘచరి త్ర, నాకుం గలయట్టిబలంగను లెల్ల బాసీ యా 

ఘనగహనవ, దేశముల గష్టవుంబాటులం గుందితిం గడున్. 186 

. అని పలికి “తన గానవిద్యాభ్యాసపరిసమా క్షి ప్పి మైనపీన్లటం దనయున్న చోటికి 
మణి స్తంభుండు వచ్చినవ్ర, కారం చెతింగించి యతండు దూరదృష్టిదూర శ్ర, వణ 

శ_కిబలంబునం దనకుం జెప్పినయర్థము సకలంబును జెప్పి తన్ను నతండు మృగం 
దృవాహనాభవనంబునకుం చెచ్చిన కెజంగును బలిప శూకరణోద్యమ ప్ర కారం 
బున సుముఖాస త్తి తన్న రక్షీంచుటయు వివరించి యాపుణ్యనాధ్వి యీోాయమ 

యని యాయక్క_౦ జూపి తత్కులస్థానవ_ర్రనంబులు దెలివీ యోగంధరో్యో త్తమ 

యింక నాకు నీచందంబు వినవలయు నవ్విధంబున రంభ చేత నీతపంబు విఘ్నం 

బు నొందుట యామణి_స్తంభునిచేత నేను విన్న ప్రకారంబు వింటివి కదా య 
టమోాదటిభవదీయవ ర్లనం 'చెణింగింపు మనునంతేట మణి స్తంభుండు వచ్చు 

టయు నిస్పుడే( ఇెస్సినసీద్ధుం డితం డని చూవిన నితంశా యని దరహాసితవికసీథా 
9 



లూ- 

క్రొ 

కళాపూర్లోదయనుు 

ననుం డగుచు నుణికంధరుం డతనిం దగు తెబుంగున సంభావించె నతండును. 

. ఇచ్చం దదాగమనమునకు నచ్చెరువు జనింప నిది మవాశ్చర్యము మో 

"చ్చోటనుండి యిచటికి, విచ్చేసితి రని వినీతవృత్తిం బలిశెన్. 183 

పలికి యంతటం గలభాషిణిం జూచి యో యింతి ని౯ా వెదకితి నెల్ల చోట్ల 

నిందు గానక చోద్య మందుచు న నప్పు డక్కడ నుంటి విప్పు డిక్కడికి 1 వచ్చి 

తని పల్కుచును సుముఖాస త్తి జూచి యెచ్చటనుండి వచ్చి తిచ్చటికి నీవు 
చే కెద్ది యని తత్స )కారంబు దానిశేతన విని వెజం గంది “వినుతి చేసె 

. నాసతి యతనిం గనుగొని యరుదువడుచు 

ని ట్లనియె నోయిసీద్దుండ యెచటం బడితి 
రీవ్రం గలభాషిణియును నిద్దేవిచేత 

నట్లు సరభసవిశీపు లగుచుం బోయి. 139 

మోర లేమియు నొవ్యక తిరిగి వచ్చుటయు నచ్చెరు వై యున్నయది నాకు 
నింతయు వినిపింపవలయు ననిన విని మణి స్తంభుం డోయరబుజముక నీకు నట్ల 

వినిపించెద విను మదియ కాదు మజియు నెన్ని యేని విచి తృేంబులు గని వచ్చి 
నాడ నది యొక్క-రితోడం జెప్పెడునందాశ హృదయంబు వేగిరపడు చున్న 
ది గావున నన్నిటం బూజ్యురాల వైననీకు వినిపించెద నని యిట్లనియె 140 

ఆవిధి నీపయిం చెగి మదాతిశయంబున గన్ను గానమి౯్ 

చేవతమోదియానయు *గణింవక యీకలభాపిణి౯ శిరో 

జావళిం బట్టి త్రుంచుటకు నాయుధ మె త్తితి నెత్తి త్తినట్టి కేల్ 
డేవి వహించి ప వైవం జనితిం గడు దవ్వుగ నివ్వధూటితోన్, 141 

అనుడు౯ నీ నిడి చెప్పగా వలవ దే నామున్న యీరూపు గై 
కొని వీత్సీంచితి నిన్ను నీచిగురుటాకుంబో(డిమార్గంబు వ 
ట్టినశేల్ పట్టినయట్ల యుండ దృఢముష్టిం బూని బల్ల త్తి యె 
శ్తినకే లె త్రినయట్ల యుండ దివి ను ద్వేగంబునం బోవుచోన్. 142 

. వినిపింపు నాకు నట మగ, దన నతం డి ట్రనుచు జెప్పె నట్లురువడి వం 

చనమున వై చినగతి నభ,మున జని మణికంధరునితేపోవనభూమిన్. 143 

. ఇ త్తరుణియు నేనును నొక, మెత్తనిహా తృలిరుంబాన్పుమిో:దం బడితి మో 
మ ల్తేభగమన యళ సత్సియుం న్సవనే నేయ భోలుం జావక యుండన్. 144 

. మునువటిభయమున మ్రాన్పడి, యునికి నపుడు చేతిక త్తియును దనదుశిరం 
బును విడువ(గ' నెజటుంగనిననుం గనుంగొని నెమేను మిగుల గడగడవడశన్, 

ఆమృతంబు దొలంకున ట్లమరంగ చెలెల బాఅుము ఖేందుచింబంబుతోడ 

బ్రాలకర్ల దయీాకూ లంక షంబు చ్ తల్ల డం బందు నేత, ములతోడం 



తృతీయాళ్యాస ము, 67 

గడు జెమర్చినయట్టికలికి లేం జెక్కు.ల నం బడువిగళత్క_.చాళితోడ( 

వలిగుబ్బపాలిండ్ల నిలువ కి ట్రట్టు సంతోోభిం చుపయ్యెదకొంగు తోడ 
తే, వెజపు 'నొకయొజ్జ య్ వింతవీలసనములు 

గజివం జూవట్టుపందర్యగరిమతోడ 
సరభసాకర్ష శామోభచకిత యెన 
మదనుజయలక్ష్మి లీల ని మృగువ దనర. 146 

క కనుంగొంటిం గనుంగొనునం, తన మన్మథవశుండ నగుచుం దగ బరిరంభం 

బును గావించితి నేం జ్వేసినపాపముం జెప్పవలయు శీతాంశుముఖీ, 147 
మ, అది నై రింపక బాల చేరెలు(గుతో నాకోశముం వేసీ న 

న్నిచె యీాపాతేకిం బల్మీ( బ ట్లడుం గృపక్రా వీక్రీంపరే కావే 

సదయత్వంబున నొప్పు . సత్పురుషు లిచ్చో నెవ్వరు౯ "లేర యా 

వద వొరింప శరణ్యులార యని యౌాపద్తాతీ, యత్యంతమున్ 148 

అప్పుడు 149 

క నెజియ(గ నసహ్యా మగున, మొటజి వీనులం బడిన మిన్ను ముట్టునెలుంగుతో 

వెజవకు వెజవకు మే నిదె, పజ తెంచితి సత్వరముగ భామిని యనుచున్. 150 

ఫ వెజవక మయొవ్వండురా వెత్యవజ పెడు ని ట్లతివ నెందు. బొజీనం గూడం 

దణీ మెదం దలనరములతోం, 'బెజి కెద ననుచుళా నితాంతభీషణగతితోన్. 151 

చ. ఒకపొదరిల్లు వెల్వడి ర యోద్ధతు( డై నలకూబరుండు రాం 

బకటముగా గనుంగొని యభంగురఫితిం గలంగి దీని నే 

వికలమనోధృతిక౯ా విడిచి వేగము దవ్వుగం బాజిపోయితిం 
బ,కువితుం డై యతండు ననుం బాయక వెన్కొని పజ్టై నుగృతన్. 152 

వ. అట్లు కూ(తముట్టి పట్టుకొని 158 

శా ఓరీ యెవ్వండ వీవు ఫోతరనుతో నున్లాది వై యిప్పు దే 
నారిం బట్టతి బెట్టుగా మొజి యిడకొ మ. నీదుండగం 

పోర. మటు “దాని జొపుదువు ప్రాయశ్చిత్త నూమిాంద నీ 

శేరీతిం దగు న ట్లొనర్తు నని తా నెంలే నమర్షంబునన్ 154 

వ. ఫొంత మేర నన్నుం గ్ర గ మృజిం దెచ్చునంత 155 

సీ, తిరముగా ముడవమి పరియం బాజెడుకొప్పుల్డోడనొక కేల దుటీమికొనుచు 
వ్లివాటుగ. గొంతవలువ చన్తవ నిల్చ వెిజటచేత నీవి రర కం 

నుదుటిపై నొక్కింత చెదరినముంగురుల్ పావటకుటీ “బెందుపట చుకొనుచు 
సారెకు కాశరెడుళ రృవణ్తుల్లాంందు. లందంద మూంపున నానుకొనుచు. 

తే. చెమట నంటినపానువుం జివురుందునుక " 
'లెడనిడ నఖత తాళంకం దడవుకొనుచు 
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రంభ యేతెంచె మిగుల సంరంభ మమర( 
దొలుతం బ్రియుం డేంగు దెంచిన తొవంబట్టి. 156 

కా, ఈలీలం బసకు యక్కటకటా సు సంవ ని దూజుదుం 

గేలం హ₹ైదువు గిదు వేమియును శే శే యిమైయి౯ వత్తురే 

ఇాలుకొ దూరము గాంగ నే నిదె వరళాంతిం గదుళ౯ా నొచ్చితిం 

_జూలుం జూలు గరంబు మెచ్చ: దగు వీచందంబు ప్రాణేళ్వరా. 157 

తే, 

లొ 

, అని తనదుప్రి యుం బలికి నన్నుం గనుంగొంచు నత్నీతోడ 158 

. వీడా య ప్లన్యాయవుం, బో(డుము లకు బూనినట్టపుణ్యుండు పూవి 

ల్కా-. డోవల్లభ యెంతేట్కి వాం డైన నగు౯్ విశంకవ ర్హనుం జెందున్. 159 

. ఆయింతి యెందు. బోయెన్సొళో యనుటయు దానిం జూపుళొజుకునె కాబే 
యూయయ్యూ. బట్ట తెచ్చుట, యోయంగన యివ్వు డనుటయును గప వొడమన్, 

. ఆయింతిం జూపక యితం డింక నీముందట నెందు. బోయుడు' చెయి వదలు ను 

నుచు. బ్రార్జించి. 161 

విభునిచే విడిపించె నవ్వెలంది నన్ను 

చేను వారలం దోడొొని యీనెలంత 

యున్నచో టారయుచు మును పున్న తలిరు? 
బాన్సు( జూవీతిం గాన నిప్పడంతి నచట 162 

. తానును మనతో "_లటియ్యాపానుపుం జేర్చుళొనం బోలుం బడంతుక ననుచు॥" 

బోనీ సిద్ధుడు గాన న్కనూనం బగునిద్ధకయ్య కుచితుుడ యనుచున్. 168 

అట్టయెడ నచ్చట౯ న్యాపట్టముం గని ప్రుట్బుకొనియెం బెల స్త _స్పర్టసుతుం 

డిట్టివియు. దనకు గొన్నియె, గట్టిగ నీబోగి బంటు గడె యని నగుచున్. 164 

నే గాకున్న నిది యిందు. బాజవై చి 

వెళ్లునే యని నవ్వె నవ్విబుధ కాంత 
యంత నన్నియు నయ్యె నయ్యతివ నెచట 

నడంచి తని నన్ను దట్టించి యడిగె నతడు. 165 

. కినుకతో ని బ్లంతయును 'బెదరింపుచు. బిజువీంకు నేయం దత్చి్యియవధూటి 
వీనితో నిది యేమి విడిచి పెట్టుము వీండు తను నట్లు డించి వెళ్ళిన నెడం గని 
యాయింతి డాంగి మముం దరిగనో యెచట.: జూ వడు నంచు నను విడిపవీంచి దాని 

మన మిక వెదకుద మని తాను నాతండు నేం దొ_ల్లం వాటీపోయిన తెరువ్సునం 

జనియెం గడుదవ్వుగాం గుచ_స్తబక మొకటి. 

వరునిభుజముతో నొజయ నవ్వలిత్రన 
భాగమునం దనకోమలపాణిం జేర్చి 

యనువదంబును రోమాంచితాంగి యనుచు 166 
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ఉ. వనును వారివెంబడిన యే:గితిం బాయక యింత నంత సెం 

దేని మనోభవ క్రియల నింపున నేమణి వెట్టి పోవునో 
యానలకూ బరుండు మదుద గ కృపాణము నంచు దాని న 

న్యూనగురు ప సాదమహి మోన్న తిం గాంచుటం బాయం జొలమిన్, 16౯ 

చ. అదియును గాక యానిపిన మంతయు నెంతయు సావథానత[ొ 

బదిలము గాంగ నపష్పడ(తిం బాయక యప్పుడు దూరదృష్టి చే 
వెదకి కనంగ లేక కడు విస్తయ మందుచు నేమి మాయయో 
యిది విని వీరి శైన నొకయీగడ వెళ్లునొ యంచు నేంగితిన్ 168 

క. అంతట నాయిరువురు నృత్యంతము నంగాంగస క్షి నాత్మలు గ ఆఅంగ౯ 

గంతు క్రీడలు గైకొని రెంతయు నెడ గలుగ నేంగి యేను నిలిచితిన్ [169 
శా,ఆలీలకా రతిశేళ. చేలి తుడయం దాయిద్దటుం గేలిఖి 

న్నాలంకారము లొక్కరొక్క-రికి నిం పౌనట్లుగా దిద్దుచుళా 

లోలత్వంబున నుండ నచ్చటికి నాలో లత్పద శే ణిచొ 
ప్పాలోకింపుచు రంభ వేజొక తె డాయళ౯ా వచ్చెం జిత్రంబుగన్. ' 170 

ఆ వచ్చి రిచ్చవడియె నచ్చెరు వందుచు, నచ్చకోరనయన వచ్చు టరనీ 
యద్భుతంబు నొం దె య మెళసుతుండు న్యవ్విధముం జూచి యేను వెజంగువడితి. 

ఉ. అంతట యత్ష.రాజసుతు. డాకరణిం జనుదెంచి యున్న యా 

కాంత షప కారముం దనదుకాంత ౩ కారము. గొంత పాదు వి © % రాద 
శాంతి మవోవ థానమునం గృమతీ కృమ్తుజీ చూచె నెందు నొ 
క్కి-ంతవిభేద మేర్చడమి కెంతయు నద్భుత మావహిల్ల గన్ 172 

క ఈమాడ్క్మి.( జూడ నను న, క్కామినిం గడు దిరిగి తిరిగి కనుంగొనియెదు నీ 

వేమి యిది నాకు జెప్రమా, నీమది యని యతని నతని నెలంతుక ఐలికెన్ 173 

ఇట్లు పలికిన నతండు 174 

. నీదు ప్రతిబింబ మదియొ దానివ తిబింబ 

మావా యే మని చెప్పుదు నిగురుంబోండి 
యేర్చజువ రాక యున్న వా రీవ్ర నదియు 
దీని కరు దంది చూచెద. దిరిగి తిరిగి 175 

క, తుద నేమి చెప్ప నాదండం దొలంగిన దాని నిను. దడంబడ కుండకా 

మదిలోన నేర్పజించుట్క సుదుర్గభ మ టన్న నతని సుదతి గలంగుచున్, 176 
. అబ్టనం బ్రాణనాయక నినుం గౌంగిటం బాయ నే వెజతు నీ నూయలాండి 

యీరూపుతోమన కెడ నేయ నేఠతెంచి నదియొ తొ"ల్లియు నొక్క యసురజంత 
జనకనందనకు రామునకును నెడ నేయం గడంగి వచ్చుట వినంబడుచు నుండు 

గావున వీని నిక్కడం జుట్టుపట్టున నుండంగ నిచ్చిన నొప్ప కుండు 

Gh లీ 

ew 
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లే, 

క్ర, 

నీ, 

కళాపూ ల్లోదయ ము 

వట్ట మొగమాట లాలించి గట్ట గాంగ 

నదర వై చుచు. జను మంచు నౌర నీవు 
గద లెదు సు మంచు సం భ్రమం బొదవ నపుడు 

కాంతుకంళంబు నొకశేలం + ఇగాంగిలించె. 

. కొ, త్తగ వచ్చినరంభయు, న త్రెజం గంతయును గని కరాంగుళి నాసక్లా 
హాత్తించి తలం గదల్పుచు, ను త్తృలపా శుర్పడంగ నుస్సురు మనియొన్. 

, అక్కి వమలాతీ: జూచి యలకాధివనందనుం డోవడంతి నీ 

వెక్క_డనుండి వచ్చితివి! యేటికి నుస్సురు మంటి నీకు నీ 
యక్కజ మేల వచ్చెను వుదంగనరూపసపముC చాల్సీ తేగతి౯ల 

రక్క-సివో పిశాచివా కరం బిడి చిత్త మెజుంగం జెప్పుమా ? ఇ 
. అన నయ్యంగన నాక్రేమన నో రున్న మది మూర లనినంతయు జె 

బున మో కౌంగాములు ద్కెల్ప నుపాయం బొౌకటి గానం బడునందాంశగ్ 

. రక్క-నీ వన్న. గా ననంగ రాదు పిళాచియు నౌదు నాదురూ 

వెక్క_డం దాల్చ నేరిచియొ యిమైయి నెంతయు హాత్తుకొన్న యీ 
చక్క-నిముద్ద రాలు తనసత్యము లోక మెటుంగ నింకం డా 

రక్క-నీయో పిశాచియొ తిరంబుగ నేర్చడి పోన్రనంతకున్, 

. విను మాయేర్చాటు దనం, తేన యగుచున్న యది యెట్లు దప్పదు సత్య 
బనంగా దైవం బనంగ్యా జనులకు లేకున్న నెట్లు జగములు నడుచున్. 

చైవం బనంగా నాకింక, నోవల్లభ వేణు యొక్క డున్నాంజే యా 
'దైవమవు నీవ చేయం, గావలనిన నీవ చేయంగల వేర్చాటున్. 

అల్లపు డొకచోటం జల్ల నిసురపొన్ననీడ మెచ్చుచును నాతోడం గూడి 
యందు బల్లవళశయ్యం గందర్పశేళి నింపాందుచో. బడమటియందు నాః 

వనితయా, కృందనధ్వని వినంబడుటయు నీవు డిగ్గన లేచి పోవుచుండ 
నేను నీతోడన యేతెంచుచో నొక యిల డావలివంక నేగసటయును 

జూచి నిలిచితి నేను నిల్చుటం గనుంనొని 

యెచట సనెట్లది హఅ్రెనో యెలుకపడద 
వేగిరించక నీవ భావించుకొనుము 

శల్లనిజములు (ఈమమను గాం గానవచ్చు. 

, అనుడుం గు బేరసూను మొగ మారసి తత్చి )య యొక్క. శీల నా 

తనిమెడం గెంగిలించియ యుదంచితవోసముతోడ ని ట్లనుక 

మనచరితంబుం జెప్పెను సమ స్తము వేల్చులసాని వవ్పిన 
ట్ల నిజము గాంగ నివ్వరవిలానినీ యెచ్చటనుండి చూ వెనో. 
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లే. అచట నపు డట్ల నినుం గూడి యలరినదియా 
నట్లు నీ వేంగుచో వచ్చినదియుం దాన 

యగుచుం దోప సం దదికి యొ ట్లాడ నేర్చి 

మగువ గాదుర యిది వెనుదగర గాని. 186 

ఉ. ఇప్పగిదికా మదాకృతి వహించి నినుకా ననుం బాయం జేయ నే 
చొప్పున నైనం దాం గలయం జూచు దురాశలమాయలాండి వా 

తప్పక యింతం ద త్రదుచితంపుంగుయు కులమాట లెన్నియే 

నొస్పంగ నాడుకో నెబు(గ కుండునె నిట్టివి చెప్పనేటికిన్ 187 
క, విను వబ్లభ క న్నుండం, గను బావం దివియ నేర్చు గలమునిము చ్చి 

వనిత తగ దిచట నుండక వెనుకను దిద్దుకొన వచ్చునే యొక ఇనన్, 1839 

వ అని యచ్చట దన్ను నిలువనీక పోందోలుటకు నిజవల్ల భుని సత్వరంబుగా బోధిం 

చు నాచంచలాతీవలుకులకు నలుక బలియ మనంబు నైరింవ లేక యాకం 
బుకంఠి దాని నధి శేపించుచు నిట్లనియె 1£9 

క త్రుళ్ల (గ నేటికి నిలునిలు, మిల్లలికినం బండు వగునె యింతటిలో నే. 

వు ల్ల భునకు? గడు నచ్చిన, యిల్లాలవె యేను లాతి నే పోందోలన్ 190 

క మగం జావభ్టైంబునం దల, దెగం గొట్టినం గొట్టు గాక అెకలేరంగ నీ 

శిగవిడిచి పోయెదనె ప్రావగ నాన్రాకాచియైనవవలపులపంటన్ 101 

క. ఈరీతిని మద్వల్ల భుం నక మెడం గాంగిలించుకొని నీ వుండక 

నైరించుట కొటి గా దిది రార మ్యింక నోర్వంజుమ్ము రావే యనుచున్. 192 

క. వెడ దెరువు లిచటం చెల్లవు, ఫుడమి | నవాహ దొంగ లానం బొడిచినం గోకల్ 
విడుతురె గడింతునే యెక్క_డి గతిమాలినపిశాచికవొ నీమాటల్. 198 

వ. అనుటయు నాయింతి సై రింసక. 194 

మానినీవృ_త్రము __ 

అంత మదింపకువే యని పల్కిన నంత మదింపకువె యనుచుకా 

గంతు లడంచెద లె మని పల్కిన గంతు లడంచెద లె మ్లను చుకా 

రంతుల నేమిఫలం బని పల్కిన రంతుల నేనిఫలం బనుచుకా 
బంతము మాడంగదే యని వల్కిన” బంతము బూడంగబే యనుచున్ 195 

నీ ఒట్టు సుమీ యన్న నొట్టుసువి యంచు నేనేమి యనిన నేమేమి యనుచు 
గానీగచే యన్నం గానీ 'గజేయంచు నిం కేల యనిన నిం కేల యనుచు 
నోసి పోవే యన్న నోసి పోవే యంచు నౌ నంటి వనిన నౌ నంటి వనుచు 

మణవకు మిది యన్న మణవకు మిది యంచు నీ వెంత యనిన నీవెంత యనుచు 

తే. నొకతె మగనికి నాసించు టొప్ప దనిన 
నొక 93 మగనికి శాసీంచు టొప్పదనుచు( 
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ను 

తళా 

కళాపూర్లోదయ నము 

బట్టి యాడె నారంభతోం బ్రథమరంభ 
వ్రీయుండు నిలు మన్న నిలువక వెద్దరొదగ 196 

జగడపుంహటిస్త త్తరువు స్మారెకుం గోరుచు వీరి వారిని౯ 

దగి లెడుతందనాలజడ దారి పారింబొరిం గుంచె వీచుచుళా 
మిగులంగ వీజె మోటుచును నేండు పడంతులయొద్దనుం గడు౯ 

సెగజెడువిందు గలఠె నని నెమడి మెచ్చుచు వచ్చెం జెచ్చెరన్. 197 
౧ శీ 

వచ్చిన గు బేరసూనుండు, నచ్చెలువలు నెదురుగాంగ నరిగి యతనికికా 

నిచ్చల మగు తాత్పర్యం, బచ్చువడంగ _మొ,క్కీ రతండు నల్లన నగుచున్. 198 

నలకూబర నీ కించే, చెలువ వ్రీయవధూటి నాకు. జెఫుమా దాని౯ 

చెలియక దీవింపగ రా దలరుం డొకరొకళ్ల వే ప్రమ ననుచుళ్ళా మిమ్థున్ 199 

తనకంశుం బ్రియ నీకు లేదు తనసొందర్భం ఛే సౌందర్య మం 

చును గర్వింపుచు నున్న రంభమదముం జూడంగ లే కిట్టు దా 
నిని నీవే సృజియించితో యిదియ తా నీతోడం గ్వీడింపంగా6 

దనమే నొక్కటిచాల దంచుం గడశళా డై గరూప్యనుం చాల్పెనో. 200 

ఎట్లు మ్ెన నీవ్రేమ యీోాయిరువ్రురందు 

సమ మగునా కాదొ చెప్పుమా చాలందడవు 

వీరి. బోరించి త ప్వేడ్క విరియం జిమ్ల 

లేక కనుగొంచు నుంట నే నాకసమున 201 

. అనుటయు నే నెక్కడ వీరిని బోరించితి నయో విరించితనయ నా 
కును వీరలసమురూపత్క,యును జోరును 'వెజి( గొనర్చు చున్నది మిగులన్ 202 

. అని పలికి మున్ను దా నందు నొక్కరంభం గూడి క్రీడించు చుండియప్పుడనతి 
దూరంబున వనితాకృతం టై నయా క ందనంబు వినంబడినం గారుణ్యసం థ్, మం 

బున నద్దిక్కు-నశై చనుటయు నంతం దనదృష్టిపథంబునం బలాయమానుం డగు 

నన్నుం దరిమి పట్టుకొని యొకళొంతదవ్వు దిరుగం గొంపోవుటయు నచ్చటికిం 

దనకాంత గుడ వచ్చుటయుం దత్చాాార్థనంబున నన్ను విడిచి యిచ్భావివోరం 
బుల నదియుం దానుం గొంతప్రాద్దుపుచ్చుటయు నంత రెండవరంభ వచ్చుటయు 

దానివచనప్ర కారంబును గలహభంగులుం జెప్పి యానలకూబరుం డాయిద్ద 

టు రంభలయందు. 2083 

. తానటమున్ను క్రొ త్తగం దీక్చినట్టిక స్తూరి కాతిలకంబుసొంపుతో డం 
గన్నె శేదంగి రేకు లన్నువగాం గొనల్ గానింవ నిడినకీలంటుతోడ 
బంగారువస మించుపసనిపుప్పాడి లేఖంజూపట్టుపావటసొబగుతోడ 
సరివాటు గాంగ గేసగములు గ్రుచ్చిన కురువిందవిరిగుబ్బసరముతోడ 



తే 

ei 

తే, 

క్ర 

ర 

తృతీయా శ్వాస ము, 78 

నొప్పు మాటు చు నున్న ట్టియొక తె జూఆవి 

యీ సరోజయతాత్నీయు నేను నున్న 
చోటి కింతకుము న్నావధూటి వచ్చె 
ననుచు కెండవయింతి నమ్మునికిం జూ వె 204 

చూపిన నాలతాంగి యజనూనున కంజలి చేసి యోనువో 
తాపస యల్లనా(డు మము ద్వారక చేర్చున నాడినట్టి మో 
యాపలు కింత చేసె నన నన్వయు నట్ల యన౯ా మునీళ్వరుం 
జాపువుంబోంగన్ల నిద్దజ యశార్థనము వల్కితి రంచు నవ్వుచున్. 205 

. ఆమాటలు సరిదాంశం గృచా మా కీవీక్షణోత్స వాతిశయంబు౯ 

బ్రేమమునం జూడం గ ఖ్రైను, వామేఠుణలార పోయి వచ్చెద ననుచున్, 206 

అనుటయు నలకూబరుం డో, మునివర యిద్దజ యథార్హముగం బల్కితి రం 

చును బల్కి_తి రెట్లా"కె యిది, వినవలయుం దేటపటచి విచ్చేయు6 డనన్.207 

నాడు దా నాత్మ సౌందర్య వై భవపతి వాల్ల భస్ధమహిమగర్వమున నాడు 

కొను వాకర్థిములు నేను వినలేక సవతియే గతి: గల్లునో మిందు గంటవె యని 
నట్టిమాటం దలంచి యావలు కింత నేనె నటంచుం దార్మాణ నేనె నొకతఠె 

యొక తె రంభారూవయు _క్రిచేం బ్రియు(౧నాడంగాంత్సీంచి మొక కార్యఘటన వేళ 
నాదియందును నాచేత నది వరముగC 

దనకు నిచ్చితి ననిపించుకొనుట యిపుడు 
హృదయమున నిల్పి యావలు కింత నె 

ననుచుం దార్మాణ నేనె రెండును నిజంబు 208 

.'నావిని యిప్పు డీభావం, బివనితకు నీవనితీకు నిది యనుచు బయల్ 
గావించి తథ్యమిథార్ట,భావంబులు మోర "లేరునజణువంగ వలయున్. 209 

వుడును దథ్యమి థాస్రాభావంబుల శేమి నీకు భావింప స్వా 

విక మే యాయాకృత్కిభావము నిజ మెద్ది యా వృవంచమునందున్ 210 

పట్టురువడ నొక్క_ కె జూవి యొకతె గర్వ మడంపుచుక౯ వలయుగలతికా 

బ్రాపింప వచ్చు భోగము, నీపుణ్యం బినుమడించి నేడు ఫలించెన్, 911 

ఉత్సాహ అనుడు నోమవోత్మ పెద్ద లెనవారిం దడవుగా 

cir 

నునిచి యిట్టు నట్టు పలుక నొప్ప కేమి వచ్చునో 
చనుండు నిలువ వెజతు ననిన జనియె నాతం డట్ల యా 
ననుచు నుచితలీల నుండు మనుచు నల్ల నవ్వ్వుచున్. 212 

స అ స్టెళనందనుం డంతట నెక్పటి తనపువ్వుంబోండినై దండం గొనుచు 

నిది యెంత లేదు నెమ్మది నిట్టవిఘ్నముల్ గుజీిచేసి మనశేలి మటువ నేల 
10 
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ర మృంచు శెండవరంభ( గనుంగొని నీ వెంతనేర్చలు నెజువి లేని 
మాయళే యని తోచు మాకు గావున నీదుసత్య మెతింగింప జాలినట్టి 

లే. సాతీం చెను పొమ్మని తిరస్కారసరణి 

వ, 

దోంవం బలికం దాత్కాలిక దుర్నివార 

మారశేళీకుతూహ లమహిమచేత 
నెచటి శేనియు నవుడు దాేంగం దలంచి. 218 

. ఆసుదతిం గనుంగొని తదంగన యప్పుడు "హుచ్చినట్టి చే 

రీసున నీసడించుచు నొకించుక నీకును సిగ్గు లేదొకో 
దోసము గాదె యిద్దటు వధూవరు లేకత మున్న చోటికిం 
డాసిన నిట్టయాసలం గడంగిన నేనుని చెప్ప నావుడున్ 214 

ఆరంభ యమ్హాటలకు నలిగి రోషకమపాయితవీకశ్ణంబుల నావ త్ లాతీ నీశీంచి, 

శా, ఓనీ నీఫొజగామియే యిది నిజం బూహీంప కి ట్రంగజ 

వాస్గిస కం డగునాథుచేఫితేము గా శనం గు జేరుండు "లేం 

డో సుత్రైనుండు లేడొ ప పద జుండు లేడో ధర్నపుంబ్రాపు లే 

దో సత్యంబును నిల్బ నింతన కడుం ద్రుళ్లంగ నీ శేటకిన్. 216 

అనిన విని నాయకాదర్యఘనగర్వుము నిరసనంబు గడు జి_త్తములోం 

దనరంగ నవ్చలు కించుక,యును కొన కవ్వధూటి యుగ్ధతిం బలికెన్. 217 

' అజిపు లుడిగి పోపో నీ యణిచేతం బండ్లు వచ్చినప్పుడు మమ్దుకా 

గజిచెదవు గాని తగునెడ, మొజుయిడు మది యెక్టిదై వములు వినియెడినో.21ర 

వ అనుటయు. 219 

. కానిమ్ము వేగిరింపకు, నీనుదుటనె ప్రొద్దు వొడిచెనే యేదై వం 

ఛైనను విన నిప్పుడె యిదె, నానిజ మేర్చజుచి నీ కొనన్పెద శితమల్ 220 
. అని వలికి యచ్చోటు వాసి కొన్ని యడుగు లరిగియంతటం దన్హోన్షర్ధబున్నుమిం 

చి దిపించు పి వ్రీయవియోగదర్చి తానల్పకందర్న ష్పూత్రిభూతజాత శేత్తస్త్రాపంటునకోవ 

క్ర యావడశే కడుం గ్భశించి గళీతకంకణ యగుచు నిలిచి యొక్క_యుపా 

యంబు చింతించి తిరిగి వచ్చి యి ట్సనియె 221 

. నీ విచ్చో మెశియత వై,కావరమున వలసీనట్లు,గయా్ధలిందం 

గా వెజచి పెద్ద మొజి గ్యాదే వీరిని వారిం దగిలి యేల వచిండున్. 299 

“నీవును రార మిప్పుడు, 'దేవసభం చేతి యేగుజెంత మనుచుం చా 
నావనజాతీని డగ్గతి, తీవరమునం గొంగుం బట్టి తిగిచెం గినుకన్. 228 

, తిగిచినం జూచితే. నిను మదిం గణియింవక యెంతశే నే.తకుళా 

దెగియె భయంబుదక్కి. సెను ద్రివ్షరిరక్కసి గాక భూమిలో 



తృతీయా కా్టిస ము. 75 

మగువయె యీాగయా€ి వథమంబున నోర్చినతప్పు నూవెయా 

పగిది ఫలించె నంచు: బ్రీయుః బల్కెైం గరం బది సం భ్యమింపు చున్. 224 

. పలికిన మనశేమో విబ్కుభధులసభలోపలన తనదుదుండగ మెల్లం 

జెలివీ తగుశిత నేయుద, మలిగి యిపుడు వదర నేల యని యతం డాడెన్.225 

అంతం బ్రతిరంభ చూచి నీయ్మాత, లోన 

నింత యుండిన నీసత్వ మెటుంగవలయుం 

దిరుగంబడినను విడువ జూ చేవసభకుం 

బద మనుచు దాని గూడి పోం గదలుటయును. 226 

వ, కొంత చింతించి యి ట్లనియె 297 

ew : అప్పరస్త్ర న్ ల్రల్రో నర గారం జగదుపన్లోకితంబుగ వహించి 

యార్వశీ మేన కామ్య త్త త్రమ స్త్రీలు రావమ్మ పోవమ్తు నా నతిశయిల్లీ 
యెన్నండు నెచ్చోట నెవాగ్టరిచే వ్రేలం జూపించుకొనక ప్రస్తుతికి నెక్కి. 

నలకూబరుండు ధన్యతరుండ నా గరువతనంబుచే నీకు వన్నె. దెచ్చి 

యొప్పునే యింక6 గడవట నిప్పిశాచి, నాకు సరిచేసికొని చేవలోకసభకు 

నీను సూ నీవు సు మని యేవిధమునం గలహ మాడెద నిది నీవెతలంచిచూడు. 

కోపము పావమునకుం బొ, త్రీవెనుందగవునకుం దగంగ చేతిట్లాటల్ 
ప్రావించునో పడంతుల, కోపురుష శ్రేష్ట యవియు నొక్కబ్రదుకు లే 220 

. అదియునుం గాక 283) 

. రంభకు నవావాో యొక ప్ర త్కీరంభ గలిగి తిగిచి తేచ్చె రచ్చల కనినం 

_స్థంభింపనీరు హాస్యా,రెంభణ మోాపోరు నిర్హరవిటుల్ నగు చున్ 281 

క నానడకలకును యోగము, కానిది యిఫు క నైనం గలహామ బదు 3 

కైన నగుః గాని యిక న్కీయాన ధరణి విడిచి దివికి నడు గటు వెట్టన్. 282 

. ఈకెలవా మపుడు వినంబడు, నాకంబున సురలయాననము లేగతి నా 
లో కింతు 'దెగినం దెగన్కీ నాకు మరుండు నిన్ను నిలు మన౯ రాకునికిన్. 288 

అనుడు రెండవకొమయమాట లాకర్ణి ంచి యో కాంతుండ యీశకాంతనేరుచూ 

చితే వేల్పులకడకు నే తెంచిన దనమాయ బట్టబయలం బడు ననియెడుతలం 
వున రాంగనాడక సురలయాననంబు లేగతి నాలోకింతు నని నాకగమనంబు పరి 
హరించె నిందును ధరణివిడిచి దివికి నడు గటువెట్ట నని తొడింబడన నీమింది 

యాన పెట్టకొనుట 'ఖేచరత్వంబుకలిమియు. సందియంబ యింతతడ వు ప్రియ 

కాంత యనుచు నెట్లు నమ్మి తని పల్కిన నది వివేకమార్లంబ యగు నని నలకూ 
బరుండు తద్వాక్యంబులకు నిరు _త్తర యైయున్న తనదండచెలువనుండనీకి యోాసీ 

' మాయలాడివిగదె యని మెడవట్ట పాయం ద్రోయుటయు నదియు సందుగా నొ 



16 కళా వూ న్లోదయ ము 

యిందనుఖి నందందదట్టించి యిట్టి వెడ నేతలచేత నాథుని శిడ నేనీ చేతోజూత 

హేరిభూతంబులపాలువజుచి తని పలికి యాతరళా శ్రీని హేతిభూతనిమి త్తంబు 
చేతన కాయవియోగంబు నొందు మని శవీంచె నలకూబరుండును దత్కా 

లం బెట్టిదియె కాని యాంగాములు వి వేకింప లేక యిది యిట్రిశావంబునకుం దగు 

నని వలికి యోని నీవే శెద్ది యెట్టిదాన వని యడిగా నప్పుడు తత్ప్రతిరంభ 
నె నై రిం ర్త 234 

శా, ఇ్రిందాయశకకా నిను చేరనీక నను న బంలే మనోజవ్యధ౯ 

గుందం జేయుట చాల శే మడిగా దీగోొంటకా వృథా యంచు నా 

కందర్చత్వరం గాన లే వనుచు నాకంజాతీ.. బోదా బ్బెం దా 

నెందు౯ నిల్వంగనీక వేరలుకతో నెంలేం గడు౯ దన్వుగన్. 2835 
వ. అని చెప్పీ యాసిద్ధుం డాసునుఖాన త్రి కి ట్లనియె 236 

తే, ఖట్లు పో ద్రొబ్బుటయు నత 'డాత్మ నిచ్చ 
గంచుకొని స యుండెం గాని తా సెంచం డయ్యె 

(రంభ యౌ:గాము లా ప్ర తిరంభమింది 

(ప్రేమ గాముకుల్ నూతన చి యులు గారె, 287 

క, అనుటయు నీ వం దేయింతిని సత్యపురంభ యనుచు బెలినితి వాలా 
గున భంగ ముండి యూరక, చను టరయ(గ నదియ కపటసతి గావలయున్, 

క, త న్నట్లు వలికి ద్రొబ్బంగ, మిన్నక చన నంత నోరు మెదవక యది యా 
ము న్నాడినమాటలబిటు, నెన్న(గ నిది గనియె యత డువేశ్ యొనర్చెన్. 

క. అది యట్టిద కాని మ్రాతుద చెప్పుము నసిద్దపురువ తొ ల్లీ యెచటం గ 

న్నది విన్నదిగా దద్భుత, మిది వినవలయు నన నాతం డిట్లని వలిశెన్, 2160 

. 9శమిీో.ద నింక నొక్కటి యద్శుతము విను మోవశకాజానన యావడంతి 

నారీతి నెతయు దూరంబుగాంగం బోద్రొచ్చి యేతెంచి యాతోయజాథీ. 

వీయు జూచి మగవారి ప్రేను ల్య్టివిగదా యొట్టు నమ్మంగ వచ్చు నిచ్చలోనం 

బ్రాణేశ యటు దండ వానీనమాత్ర, నీ ప్రివరి “నెచ్చోటం దెచ్చుకొంటి 
తే/నన్ను నమన నున్నది నిరభిమాన 

గుణత నిను జేరు న న్ననుకొనుట గాక 

నాకునా యిన్ని పొ ట్ల బంచు నాకులమతి 

నడ లె గన్నుల బొటబొట నశ్రు లొలుక, 241 

చ, _అడలిన నాదరంబునం దదశ్రుజలంబులు శీల నొయ్యనం 

దుడుచుచు నాయెడం గలె దోస మొకింతయు నెంచి చూడ నో 
వడంతుక దాని నీవ యనుభ్యాంతిం గరం బిటు లాదరించి యే 
ర్చడినం బరిత్యజించితిని బట్టంగరా దిది తప్పుగా మదిన్. 242 

cio 



తృతీయా ఇ₹స్వస ము, 27 

మ. అని యింతికొ నలకూబరుం డురముతో హా త్రించుచుకా దుఖ నూ 
ర్చి నికుంజంబునకుకా రతిక్రియకు నై చేర్చంగ వేజొక్కం డం 
తన వచ్చె౯ నలకూబరుం డచటికి౯ నారూవముం దాల్చీ వం 

చన నెవాషఃడుర చేరినాం డట దురాశక౯ా రంభ నంచుకా వెసన్ 213 

త్తే ఇట్లు వచ్చినం గనుంగొని యీను మిగుల 

నుల్ల మున వెజు6 గందితి నొక టవెనుక 

నొకటి రాం జొచ్చె మాయ లీయుర్విమహిము 
తెజింగు గాదు గదా యన్ని ధృతి చలింప. 244 

సీ అ మ్లేగుజెంచుచో నతని గన్లొని రంభ బెదరు నాశ్చర్యంబు మది జనింప 
విభున కి ట్లనియె వల్లభ యిది 'యొుక్కమాయాప్ర, కంచము చూడు మద్హుతంబు 

నీదురూపముం చాల్చి భేద మొక్కి. చుకయును లేక కాన్పించుచున్న వాండు 
తనదురూపము నీవు ధరియించినా.డ వంచున్న వాం డిది గాల్పయు క్రి చెప్పము 

నే యవుడు నారూప్రతో నది యన్ని వెతలం 

బెళ్లు నది గడచితి మన బెట్టదముగ 

నిపుడు నీరూవ్రుతోడ వీం జేం్శగం బెం చెం 

దిరుగం డొకమాత్రృమున వచ్చుబిజుసుం జూడు 245 
క మునయభిమత ఖేలనములు, మననున నై రింవ శెన్నిమాయ లకట యే 

దనుజుం డొకో మాత్సర్యం, దొనరంగ6 జలపట్టి పన్ను చున్నాడు గడున్ 246 

వ, అని పల్కు_చుండె 24/ 

శాఅంతం చేరగ నేగుడదెంచి యతం డోయబ్లాతీ యే మంచు వి 

భ్రాంతిం బల్కె_దు కల్ల యు౯ నిజను వీడ్చా టొందంగా నిష్ణ్ర నీ 

we నన్ను. బరి గృ హింపుము మడా కారంబు వీ డెవ్ష(డో 

యెంతే నొప్పుగం దా లే వంచితవు నీ వెతన్మ నోమాయ వేన్, 248 

మ. మది నామాటలు నమృవెనియు నింక౯ా మమ్మిద్ద ఆకా థె ప 

పదం బెం పారంగ దవ్వుల౯ నిలిచి యోపద్దాతీ. వీక్రీంపు మే 

నిచె ఖండించెద వీని మామకనుహా హేతి వ, కాండంబు చే. 

దుద శోధించెదు గాని నీకు. గలయు కృల్ మిజు నాసత్యమున్ 249 

చ. అన విని చాల దల్లడిలి యాయక నాయకుకంఠముకొ రయం 

బునం దనకౌంగిటం బొదివె భూరికృిషళా ననుం గావరే ప్రియుల 

మనువరె వేల్పులార మొకమాయపురక్క_సు( డొ క్కమించి తాం 

దునుముచు నున్న వాం డలుకతోన నిరాయుధు నంచు నేడ్చుచున్ 250 
చ. అది గని వాండు నవ్వి యిది యార వివేకము గట్టి గాగ న 

న్నా దనుజుం చేసితే ముగుద నీవు దలంకకు నే నిరాయుధుళా 



భాపూర్ణోదయము 

మదమతీ పాటువానిని (బ్రమత్తుని జం వెడువా(డం గాను నా 

దరిచి నిల్చునో యను చునీతనిం ద్రుంచెద నంటి నితిన్, 251 

ఎదిరించి నిల్వనోపునేని తనశై దు వెచ్చట నున్నది తెచ్చుకొ మను మోళొమ్లు 
నెన్సనంబున నితండ నిక [వునలకూ బరుం డనియు యుద్గంబున జయాప జయంబు 

లెంచినట్టు రావు తొడింబడ నితని కొక్కటియయ్యునేని యేనెమి యగుదాన 

ననియు “విచారించి తేని నితనితథ్యమి ఛా భావంబు లేర్పడునందా(క నేనును 

యుదంబునకు 'వేగిరింవక సహించెద నింకను వమాయిరువురవాకన్థ ప్ర ప కారంబులు 

వినియు నీవెజింగినపూర్వరవాస్యంబు లడిగియు మటియు నుచిత మగు తెజం 

గులవలన మాకవటాకవపటవ ర్లనంబులు డెలిసికొనుము నాకుం బ్రి యవనితే 

'వై ననీవు నాయెదుటన యిట్లు వరుని గంశాలింగనం బొౌనర్చియుండ నిచ్చలోన 

మచ్చరంబు విచ్చు వెరుగక యుండండు వెచ్చు చెరిగాడుమచ్చరంబు సత్యా 

సత్యవి వేచనపర్య్థ్యంతంబు నిలువ శిట్లానర్చునో యెటుంగరాదు గావున నాత్మ 
హీతంబునోర తేని యతని విడిచి మెడ గలుగ నిలిచి నావలుకులువిను మనివలికిన, 

క ఆచెలువ తనదు ప్రి యునిం, గాచుకొనఃగ నప్పు డదియె గలిగా మది నా 

లోచించి చూచి మతి తృద్వాచాగతి నతని కెడగం దాం జని నిలిచెన్. 208 

క. ఆతండు నోతొయ్యలి యివు, డీతనియీకత్తి గిత్హి యేను గణింవళా 
ఫీతిలకు మన్న మానవు, భీత ప్రకృతి వని యొప్పెం బ్రియ యటు చనంగన్, 

శా, ఆరీతిం గడ శేంి తా నిలిచి 'ప్రేమాంచత్క_టాతుంబులక్లా 

రాలా 

ఘోరాసూయనిరీక్షు.లకా వరుస గాంతుకా దత్సమాశకారు న 

న్నారీరత్నము చూచుచుండె నెచటకా వ్యర్గంబు లత్యుజ గలా 

కార శ్రీ సమతల్ జనించు నను రాగంబుల్ మమత్వంబుచేన్ ' 255 

. చెండవనలకూబరుం డంత రంభ గన్లొని చెల భావించుకొనుము నీవ 

యమ 'రేంద్రుం డంవ నిం దరుగు బెంచితిగద మణికంధరునితపోమహీివమం. జెటుప 

నతని నేచెట్లం గజ్జితి వీతం జెచ్చోట లంకించుకొనియె నలంఘ్య మైన 

విరహతావంబునం బొరలుచు నీరాక శెదుగుచూచుచు నున్న యే నటుండ 
. ననట సురకార్యవిఘ్న మో యనుభయమున 
వెంట రా లేనిపొవ మి వెతలు దెచ్చెం 

స డిట్లు నిన్ను భ్రాంతిని బొరల్బ 
స నేయంగవలనె నే భర్త ననుచు. 256 

మ మ వెంట వచ్చిన నీవు నాషయి వేడ్కం జిక్కి త్తవగిక్రియల్త్ 
శాంటం జేయ నెటుంగ క కుండిన గీడు వాసవు చేత నే 

వెంట రా కటు నిల్సినకా ననవింటివానికి గోవ మా 
శెంటం జింతలు గొంత ప్రొద్దనరించినళా బిబువీకుగాన్. సిరి? 



తృతీయా శ్వాస ము. 79 

మళశ్తీ గ్రకోకిల. అంతం గంతునివంత మెంతయు నంతకంత కనంత వి 

శాంతిం బర్వంగ నోర్వ ౫ ట్రటు కాని యింద్రునియల్క-_ నై నై 

రకు నంచును సాహసం బొనరించి యే నిటు ఏ పచ్చితిం 

గొంత వెండియు నింద్రు నెంచుచుం గొంచితి౯ నిను డగ్గజన్. 255 

చ, తవసితవకి కియల్ చెటిచి దై వత కార్యము ని గృహించి నీ 

వెపుడెపు డేంగుదెంతు నిను నెప్పుడు కౌంగిటం జేర్తు నంచు నే 
నవరిమి తాళ నోజలరువోనన యివ్వని చేరువం బ్రియా 

సవడుచు నిల్పుకొొంటిం బికసంచయవంచమవంచి తాసువుల్ . 259 

క. ఇక్కిడ నిను వీం జెవ్వండొ, యిక్కరణి౯ మోసపుచ్చి యేలుకొనంగా 

నక్క_ట వలవనిశంకల, నక్క_డనే పాడుకాంప్రులాగతి నుంటిన్ 260 

య. బ్రంతకుమున్ను నారదమునీశ్వరుం డచ్చటి శేయసచెంచి నీ 

వెంతయు మన థా_ిం బడి యేమిటి కిచ్చట నున్నవాండ వో 
ాంతుండ నీదురూఃమున రంభ నొకం డవలం గరంబు వి 

్రాంతిని ముంపుచు౯ా వివిధభంగుల నేలుచు నున్న వాం డనన్ 261 

క. విని వచ్చితి నేసమయం,బున నేగతి సందుకొనియెం బొలంతుక యితం డీ 
తని తెజింగుం జెప్పుమన న్వేమని చెప్పెద ననుచుంజూ చె నది ప్రియుమొగమున్. 

శే చూచుటయు నేమిచూచెదు శోభానాంగి, నిన్నుం చెందినపాన శ్రైల్ల నన్నుంజెంద 
కుండు నేనాంటటియలనా రదదో _క్రియరయ, నాండు నీతోడ నమ్థునినాయకుండు. 

క్త! నినుం బోలువనిత నీకును వనజముఖీ యితేనిం బోలువాం డితనికి సెం. 

దును గలిగి కలంచునొ యి, ట్లినిగాఢపుసొంపుమదము ఠీవులు చనునే £64 

క, అని పలికె. గాదె యది వృథ, "నునే మైనను లతాంగి శంకింపకు నీ 
మనమున నీగతి నిప్పుడు తునిమెద నాఖడ్గమునను దుగ్భమలీలన్ 265 

వ. ఆఖడ్డం బపు డల్లయచటి శేలినికుంజంబునం బెట్టినవాడ నిదె తెచ్చుకొనియెద 
నని "పోవం జూచిన దత్ప )తిభటుండు నీకింతవీరంబు గలిగినం బోరు దూరంబు 

చేసి యిటు నటుం జన నేల ని5'యుధు నంశేని నేను నాయుధం బిడె విడిచితి 

నని విడిచి యడ్లంబుగా నడిచిన బెడిదంపుటీరసంబును వీరరసంబు హోరంబు 
బగుచు నుల్ల నీ సిల్ల మల్ల యుద్దం బాయిద్దజుకుం దద్దయు౦ బవ ర్లీల్లై వప్పుడొ 

డొరులయుద్దండదోర్దండచరడాస్ఫాలనాగ లఘ లఘ గోషవిజ్బం భణంబులుకుంభినీధర 

గహ్వారసముగ్ధత వ్ర తిథా్వానంబుల చేత నినుమడించి ప్ర, భయజలధరవగనిర్లభీ తంబు 
లగుబలువీడుగుల మ్రోయ ననుకరింపనిశ్శంకనిరంకుశ'హం కారహూుం కార 

గంభీ రా రావంబులయాగర్సటులు నిర్భరసముద్ష టంబు లై దిగి తులం విక్కటి 

ట్లుచు వ వ్రశథాలింవ నొక్కొ-క్కరిమిక్కుటపువి క, క్ర షు. చెక్కు.వ లెక్కగొనని 

యక్కష్భంబేరుక్కున మిక్షి-లి జీర్చునిచ్చలవుటిగ్గలికలం దగ్గ దగ్గు మొగ్గు లేక డగ్గతి 



కళాఫూర్లోదయము 

యా గ హాంబు నెణిప నొడారింపుచ్చు గడ్డురకనిక యడ్డంబుగా నొడ్డుకొనియెడు 

నెదిరివీ పడి కిల పాయం దట్టి ట్ర బెట్టిదంపుటురువడిం దొడింబడంగం దీసే కలాగరిస్ట 
నిష్టురముప్టిఖూతప్ర యోగనై వుణంబుల గీవించు చు గోవంబున 'నేపుచూ వెడు 

నాటోవంబుల నాంవశానియనూనంపుబవిజుసునుం బరుసందనంబునుకా హెాచ్చం 

జెచ్చెరం జొచ్చి వట్టకొని హాచ్చరికం గచ్చె వదలక వెరిగడియచ్చలంబును 

బలంబును బ్రబలంబుం జేయుగళంబుల ముం జేతు లిడి వెడమర నొక్కి చెక్క 
వితిచి పడ వై చియుం బడవైచిన విడువక తోడన పరునిం బడం దిగుచుచుం 
దిగిచిన బిగి “వదలక సప. కదల మెదలనీక పొదివి పట్టుచు( బట్టిన నిట్టట్టు 

చెనంగి వట్టువదలించి కరంబులు నురంబుల నడ్లిమికి ముడించి యెడముకొని బడి 

బడిం బొడుచుచుం బొడిచినం బొడవనీక కడిందికడిమి నడంగం బట్టి పగతు 

చేతులు తొడలనిజికి వరా వ్ర మించు చు బరా ల మించినను వి ర, మంబు దక్కక 

వెనుకటిదట్టికట్టు వీడికిటం దోడివి యెత్తి తెరకి ఫీగాని పటివీ మాశాభ వశ 

స్తలంబున  నాని'వెల్ల కిలంద్రెళ్ల బిళ్ల మోంటు గాం జిమ్లు చు. జిమి ముమ్హరవు'వేగంబు 

తోడన "లేచి వై(బడం గ గొడ్రంగిన నెడయీక కజంటుళు పంచి యెదు రొడుచు 

నటీముటణేి నొక్కింత తతిం గని యద్భుతరయంబున దిగ్సన లేచి మెడ యొడిసీ 
పట్టి గుడ్లు వెలి కుజక నొక్కుచు నొక్కినం జిక్కువదక యొక శేలం గోకకట్టు 
నొక్కశీలం దోడయు. బట్టహాలవై చి మజియు మల్ల చజిచి కవుజ లెమ్ము గ 

మని గర్జిల్లుచు గర్జిల్లిన నూర్తితరయంబున మగుడ' దలవడిపౌరుషంబు నే నేయుచు 
వెండియం బాయుచు డాయుచు ననేక ప వ్ర, కొరంబులం బోరుచుండ. 266 

. అట్టయెడను బచ్చవట్టుదట్ట చేత, నొప్పుతనదు క్రి ప్రియుని నుజ్జ్వలంవు 
కీవి నెజపుచం ధ్ర కావిదట్ట చేతంబరుని గులు శేతిం7 సురవధూటి 267 

. ్రెక్క-రణి నించుకంతయు, నెక్కు_వతక్కు_వలు లేక యిరువురు సరిగా 

నుక్కునం బోరాడి శమం, చెక్కు_డుగా జేసి నిలిచి నెడగా నంతన్. 268 

. రంభయు తహ. నని బౌఢియుం దుల్వత. బోల్చి సంశయా 

రంభ మొనర్చ నెవ్వరిం దిరంబుగ నమ్మ కహో నిలుండు సం 

రంభను మాని యే నడుగుపా క్షనవ రన మొక్కట్కా రహ 
స్పంభవ మైనదాని వరుస వచియింపుండు మోర లి కటిన్. 269 

* దానక్ సత్యాసత్యత, నే నామతికొలంది నిశృయించుకొనంగ నె 

వ్వానికి నెయ్యది యుచితం, బొనియతి యతండు పోవు టర్లం బనియెన్.270 

. అని యావనిత యాడుమాటకు వార లియ్యకొన నిద్దజం a భాయ 

దిలిది యొకడు వినకుండ నొకనితోడ మనకుం దొల్లి కళావూర్ల్ణుం డనువాని 
వృసంగం బెచ్చటంగలిగె. దత్స ) కారం బేమి నీను వింటి వని యడుగుటయు 

నందు ద్వితీయుండు దానికి సమ్మతంబుగా నుత్తరం బిచ్చెః బ్రథముండు వెలవెలం 



నీ 

తృతీయాశ్వాసము, 64 

బుచు నూరకుండె నయ్యతివయు నతనిం జూచి కటకటా యిందాం నేను నిన్ను 
నిక్క_పుంచి, యుం డనుచు నమ్మి యుండితి నీవు కపటరూవధరుండ వేయని యదు 

తంబును జుగుష్పయు ఫీతియు నాకారంబును దీపింవ నతని విడిచి యితరునిం బరి 

గృహీంచె నతం డమాయ విలోకించి యతని నల్పావశిష్టా యును గా శ పియిిరి చె 

నప్పుడు రంభ యక్కకటవర్తనుండొచి నీవెవ్వండ వెన్విధంబున నిట్టిరూవంబు 
ధరియించి నన్ను వంచించి తని యడుగుటయు సత్యనలకూ బరుండు 271 

బ్రందాక నిను చేరనీక న న్ని ట్రలయించుట చాలక యింక నిలిపి 

వాని నే మడిగ దెవ్వండు గాక నీకేమి యిది కాకదంతవరీత్త సుమ్ము 

నామన్యథా రి యెన్న (౫ వలచే చాలు రూ ర వుటంచు నారంభ నప్రడ 

తోడొంని చనియెను వేడ్క_తో మోముందామర వికిసీంపంగా సుకవథమున 
. నంత నితరుండు చింతతో నంత నింత 

సొంతవడి నిల్పి దీనతం గొమరుం దటుయగం 

జనియె మణికంధరునివర్త భాలవళోకు 

నల్లనల్లన మిక్కిలి యలసగతిని. 272 
. అటియెడ ము న్నతండు తన కేళి కానికుంజంబునం చెటిననావ శింబు బుచ్చు ట్ కు లు 
కొని తత్సంతోోవంబున నుబ్బుచు నిచటికి వచ్చితి నివ'యిచ్చినప్పుడు మద్దురుండు 
నాతోడ దీని నెవ్వరి నేయం బూనితి వవళ్యంబును వారిని వధియింవక 

మానదని యానతిచ్చిన వాం జేను నివహాయుధంబు కలభాషిణికంఠంబు వె య 

నట్లు పూన్చితిం గావున నవ్చటికిం దప్పి చనియు మి-దట నవశ విం బగు నని వలు 

కుచు నంతం గలభాషిణిం జూచి కడమ పలుకక గృక్కుటయు నాక లభాషిణి 

యతని నీతీంచి సంకోచం బేల భవితవ్యతావళంబునం గా నున్న యగ్గంబు గాక 
మాన డనుటయు నమ్హాటకు మెచ్చుచు నతండు, 278 

క నీవు వివేకధురీణవ్రు గావున నిమాట యంటి గాక యవశ్యోం 

తే, 

భావి యగుదుగఖమును జను,నే వా స్రున్షంగ నిజము నిష్పుర మెందున్ 274 

ఇంక నీవృత్త మెణింగింపు మేను బలిమి 

బట్ట 'మొజుం బెట్టునిను డించి పాటీపోయి 

శ్రవణం వచ్చి మజీ నిన్ను6 గాన నెచట 

నుండి తడి మొనల్కౌని చెప్పు మువిద యనిన, Lo ~1 ut 

రా, మేఘూం భోనిధి కామగేనుసురభూమో జాతచిం తామణి 

శ్థాభఘాలంఘనజాంఘేక తషపము దంచద్దానలిలాసఘం 

టాఘోషానిళఘోప్యు మాణవరివూన్న శ్రీకటామోదయ 
ల్స్ ఫ్య ళో” ష్ ఆ 3 లి Se దూర్చి తయనంతేస్తాభవ స్ఫూర్టి తా 76 



ర్తి కళాపూర్లోదయము 

క. క్రరిజముఖిలోచన జీ,వంజీవాజీవమృదునవనీ త శోభా 
నుంజొలముఖచం ద్ర సదా,రంజితవిద్వత్క-_వీంద్ర ప్రణుతో వేంద్రా. 277 

స్వాగతము.--- 
నిర్వ రామధరణీభరణాం కా, గర్వి తారిజయకర్త్శవిశంకా 
సర్వదిక్చర విశంకటకీ_ర్తీ, శ్లర్వరీరమణసన్ని భమూ ర్తీ 278 

గద్యము. ఇది నిఖలసూరిలో కాంగీ కారతరంగితకవిత్వవై భవపింగలియమరనార్య 
తనూభవసౌజన్య జేయ సూరయనామధేయ ప్రణీతం బైనకళాపూర్లోదయం బను 
మవో కావ్యంబునందుం దృతీయాశ్వాసము 

కకక య. ఇ 



తొ 

ఆవధూమణి నవ్వి నావ్నర్తనము నీవ చెప్పితి వింక నేం జెప్పవలినె 
గురుసత్తు ఏ డగునలకూబరుచేం బట్టువడి నీవు నను జూప గడంగి యట్లు 
వచ్చుచో నిదురుగా వచ్చినరంభ నే జాము నికా విడిపించి యి మైయి( జని 

యభీమతం బై నయ ట్లంగజలీలావివోరంబు సలిపితి నంతలోన 

నరుగు దెంచినయడియ సుమ్హాద్య రంభ, యారమణిం బ్రా ణవిభుదండం జేరనీశ 
యవ్విధంబునం బో రాడి యంతమునను, దద్దతిని శాపమొందినదాన నేను. 2 

. అన విని వార లందటును నత్యధికం బగువిస్తయంబునకా 

మునుంగుచు నె జైటూ చెపుమ ముద్దియ యేగతి నట్లు రంభరూ 

ఫును భరియింప నేర్చితివి పొందుగ నెమ్టెయి నందుకొంటి వా 
యనఘుని నట్లు గూడ(గం జిరాభిమతం బిడి నీకు నావుడున్. 8 

. ఆకాంత సిద్దు నాలోకించి నిన్ను నవ్విధమునం దర మెడు వేళం దనదు 
ప్రాణేశువెంటన యారంభ గదలి తా నేకెంచి నంతట నిజ్హి యొకటి 
యెదురుగా వచ్చుట శెంతయు శంకించి యటముందు పోవక యచట నిల్చి 

నప్పు డే నీతీంచి యదియ నచ్చినయట్లుగాం దచాకృతి గట్టి గాగ దాల్పి 
తే. వచ్చితి నతండు నినుం బట్టి తెచ్చుచోటి 

కాచెలువ గాక మసలుట యతని కబుశ 



84 

వే 

°° 

కళావూర్లోదయము 

వడక యునికి నాకృతి వేషభాషణాదు 
లాగతిన యున్కి నాచేత లమరె నట్లు, ర్త 

. ఆవచెలువరూవ మె టట యగుచు నుండల 

దాల్చునేరువు నున్నొాక తిని నాకు 
నారదుం డిచ్చె నదియు వినంగం బడియెొం 

గద యతండ చెప్ప నీకు మాకలహ వేళ ర్ 

అమ్నైయిం జెప్పియు నతం డప్పు డమాయారంభ యిది యటంచు నను బ్రకౌ 

శవముగం చేయక కార్కుణ్యమ్థున మన్నిం చె మన్తుఖాకృతిం గనుచున్ ర్ = హా ధా 
అది యెల్లః జెప్ప నేమి కడవట నిట్టళాపంబునకుం గారణం బై నయారూవు రోసి 

యది యంతయు నుజ్జగించి యవళ్యభోగ్యం చై నత చ్భాపఫలం బిద్దేవిసన్ని ధి 
ననుభవించినం బరోవ కారం బగు నని వచ్చితి నని చెప్పి కలభాషిణి యమ్మణి 

_స్పంభున కి ట్లనియె 7 

నీదుగురుం డన్నయట్ల నీనిశితఖ్బ, మవితధోద్యమ మగుట సువ్య_క్ట మయి 

దిరుగ నిన్నును నన్నును దెచ్చె దైవ, మిచ్చటికి ధన్వ నైతి నీ యిష్ట్ర "మొందు, 

అది యటు లుండే నాపడుప్రయాసము లూరకి పోక యుండ న 

ట్లొదవెం ద్రియుకా భజింప నని యుండంగం జెప్పితి వీవు దానికి౯ 
గొద గలుగంగ సత్యనలకూ బరు డొక్క_(డు వెజ వచ్చి యా 

తుద నతనికా శపించె నని లొ _ల్లటియాకవటాత్తుం డెవ్వండో 9 

. అన విని యేమియు మిక్కిలి యనంబోయెదు సుము తరుణియ ట్లపురూపం 
బున నుష్న వాడ నేం జు, వ్యని మణికంధరుండు పల్కైె ఎల్ల) నగుచున్, 10 

' ఇట్లు పలికినం గలభాషిణ యాళ్ళ్చర్యుంబు నొందుచు ll 

విని నీ వప్రు డె ట్లార్యూ పును దాల్సితి చెప్పు మని తపోహతి గావిం 
చిననేప్పనంద రంభయు, ధనదసుతుండు గూ౭డె ఎనిరి తత్సఖు లెదునై. 12 

అని రంభ నట్లు గూడినవాండ నేనె యేుచ్పడ విను మట్టు తపంబు చెణిచి 
మును నన్ను నది గూడి తన రెడుతనమాససము నలరూబ రాస క్త మగుట 
వకటంబు గాంగ గోత్ర స్టలితత్వంబుచే నెజింగించిన నేను రోసి 
పత షి 
దాని వీవీంచి యెందేని. బోయెద నని వీడ్కొని చనుచు నవ్వైెలంది రతులం 

. దనియమి6 దదాత రంజన దనరం గలయ 
వలయు నని యంత మ_త్రపోవ్యయము చేయ ద 

దీయవిభురూవుం దాల్చి వె తిరిగి వచ్చి 

పాసంగం బల్క్ రమించితిం బూర్శరతుల, 18 

అ ల్పెజంగున నద్దివా్టంగనతో రమించు చునికిం జేసీ తత్ప్రకారంబున నొదవిన 
నీతోడి శ్రీడ లనుభవించి యమాయారూపంబునకు సద్భగిఫలంబుగా నట్టిశాపం 



చతుర్థాశ్వాసము, 83 

బుందెచ్చుకొని యంతటం బుద్దిమంతుండ నై యప్పటిపర్ల శాలకుం జని యెల్ల 

మాయలం జాలించి నావీణెయు రత్న మాలికయు? బుచ్చుకొని యచ్చట 
మహిమలు తల్లి మయెఆింగినవాండ నె యిం చేమివిశేషంబులు దొరకునో 

యని వచ్చితి నని శ ' చెప్పి సగుచు ని ట్లనియ. 14 
. నెలంతుక రంభపొందు విడ నేరక యెంతఘన పృయత్నేతకా 

నెలకొని యే రమింవ నది నీవయి తే మని చెప్ప నీవు న 
త్యలముతేర ప ' యత్న పరతలా నలరూబగు( గోరి కూడి రం 

జిలంగ న్లన్షండ = hone జిక్కితి వెట్టును నాదుకోర్కి. కిన్, కేస్ 

జలజదళాతీ యేను మునిశాషభథయంబున నెందు నేరికిం 
'దెలివివడంగనీక మపి ధీరతః ౫౧ ర్ఫాప్పుదుః గూని కో 

గలదు సుమో తలంపు మవగానక భా భ్యసనంబు పెళలకా 

ఫల మిటు లొందె దానికిని భాగ్య వి శేషవశంబునం దుదన్. 16 

చ అనుండు” Fs తిం గుటిలాత్త కుం డెవ్వండు నన్ను నట్లు వం 

చనమునం గూ డున అనతి స వానను పి ఆకు. నా' 

కు నభిమతం బె నీకు. దగ నన్నతలంపున నీతలంపు నేం 

గనమిని డ్రిప్పుటుకా హృదయ కాంత్ నినుం గనుంగొన్న నెళలన్ 17 

ఛా eT ద ద్ర సౌభాగ్య ముక 

నగా 

నీసంగితవి శోష కౌళలము నీనిద్దోవనానాగుణో 

ల్లాసంబు౯ా నను నవ్వు జెంతవరమాహ్లోదంబు నొందించునో 

యాసుద్దుల్ హృదఖైకసాత్నీకము లే మన్నకా వృథా యి_త్తజీన్, [నె 

ఆవిధి నుండునంతట నొకప్పుడు నిన్నును జూచుచో మణి 

గ్రీవునివేరు దోంచ మూికికా మణికంధర యేకడేశసా 
మా్య్యావగుణంబు చే నతని నాతేనియన్నను మద్ది చెట్లుగా 

దై వతమౌని స నవిధంబు మనంబున బాతె నంతటన్, 1౪ 

* దానన గుండె ఘుబ్బుమున దా నెరియకా విజ చెం దీదంగసం 

గానుభ వెచ్చ యి ట్లిడినయట్రిది యాదిగ నాదుచి త్త మో 
మానితిల యంతట సమంచిత తావక రూప రేఖ చొ 

న్నే నోకకొొంత గల్పం గని యిచ్చం గు బేరతనూజుం గోరితిన్, 20 

. సావభయంబున నెజయంగ, నీవై కోరిక మరల్చి నిధిపతిసుతునే 

పాపపు వేళను జూచితి నో పయి సొబ గేను మతి కనుంగా.. గుతిగాన్ 21 
. ఆయతుతనయు( డని నిన్నే యేం బొందితిం *దుదకా వనికా మనభాగ్య 

శ్రీ యేమని చెప పాదుం బడం బోయిన బూంబాన్నునం బడుపోలిక శన 
పాలు. టు, మాట ఈల. చలా ద మప పదము మ తు అంప అన 

క్ * “దుదళ వినిర్యల లభ భాగ్య. 



రిరీ 

6, 

౭ 

కేళాపూ ర్లోదయము 

శ్రీయుత మైనదివ్యమణి చేతికి నబ్బంగం చారవై చి త 
చాయ యొకింత యున్కి- గని చాల గృశించితి గాజువూసనై 

నాయవివేక మే మనుకెనం దుద. దన్మణి యబ్బె నన్న న 

త్యాయతతత్సమాగమనుఖా ఎపికి నోంచేమి నెంచి కుం దెదన్. 28 
. ఇట్టిమాట లిప్పు డే నాడుకొనుటయు, ననుచితంబు వారవనితపలుకు 

లిచ్చకంబు ey యెవరు న మైద్య రదియుం గాక దృష్ట మన్య వాంఛ, 24 

అని లజ్ఞాశోకంబు లడర నవనతముఖి యైనకలభాషిణిం జూచి మణికంధరుం డిట్ల 

నియె నోయు త్రమవిలానిని నిన్ను నితరవారవనితలయ ట్లసత్య వాదినిగాందలంప 

నంత వింతవాండనే నీపలికినట్ల నీకు మున్ను నాయందుం గోరిక గలుగుటకు 
గుబు తొకటి మున్నది యది యెద్ది యం చీని నారదుండు కడపట నిన్ను 

నింటికి ననుష్రుచు నేను విన నీతోడ 25 
+. కొవము నీవాత లో మును గోరినటకాంతు రంభావునోవా రాకారుం డగుచు 

లీ శి న్! 

మెజయు వానిని గూడి రమించంగలను, నమ్ము పొ మిక నీభవనమున కనియె, 26 

, నలకూబరుం గనూజెద వని, పలుకక యి ట్లనినసత్యభాపణువలుకుల్ 

ఫలనీద్ధిని నరయంగం దొ ంయ్య్లి నను మును నీవ్ర గోరు టనృతేం బగునే. 27 

. ఆకోరిక ఛావభ యో, డ్రేకవిశేషమున నెజయ( దెగు టరుదును గా 
దో కామిని లోకమున వి ; వేకింపంగ గలవ యట్టివియు నొక్కొ-కచోన్. 28 

3 రంభాసాన్ని ధ్యశో భితాభినవవిలాసభాసురుం డై ననలకూబరునిరూవున హృ్తి 

నట్టిచి త్తంబునకుం దదన్యం చెట్టిది యైనను మజీ యింపుగామియుం జిత్రంబు 
గాదు పురుషులందు నొక్కొక్క- వేళ గుణంబున నిట్టివి గలవు తత్స )కాళకం 
బై నది యుక్క.కథ గల దది పావనాళకం బే యొస్పు చుండు. గావున. దాత్చ 

ర్భింబున నాకర్ణింప్రుము తన్లూలంబు మొదలుకొని చెప్పెద నని యి ట్లనియె 
లా రీ ౧౧ 

. కాంత యేం దొల్లి యనంత దేవ వృతోదా్యావనకొఆకు ననంతపద్మ 
నాభునిసన్ని ఛానమునకు వచ్చితి వచ్చి యచ్చట. గరం బచ్చువడంగ. 

గవితచే నచద్దేవు వివిధభంగుల నుతినేయుసత్క_వుల నీత్సీంచి యిట్టి 
సౌభాగ్య మేగతి సంభవించునొ యనువాంఛతో నచ్చటి వారివలన 

నీమృ గేం ద వాహనసుద్దు లెల్ల వినుచు, నచటి కిద్దేవి యనతిదూ రాంతరస్థ 
యగుటయు నెణింగి యేతేంచి తగ కిలాశ,రో క్షసావాసవిధి నిష్ట మొంగీతిరిగి. 

. అరిగి యద్దేవ్రనియ (గృమంటపమున 31 

అంతము గాగ గొెతమకళాదవుతంబులు భేద వాదిని 

ఇాంతను జైమినీయ మురగాధివళాస్త్రము6 గావీలంబు న 

త్ధంతము నాకలించి యవి యౌాత్మల మెచ్చనిపాంచరా త్ర, రా 
బో న! జ ఆపు | 82 రి ంతనళానన సంబురం నంత గప లన్ 



వీ, 

తే 

ర్త, 

లత 

చతుర్థాశ్వాసము. ర? 

శ్రీ మహి తాస్టామరీమం తృ జపపరాయణుల నా రాయణ థార్టనపరుల 
డేవతాంతరచింతనావిదూరులం గామరోపాడిరహితుల రూఢమతులం 

జిదచిదీశ్వరత .త్రషవిదులం ద్రై)లోక్య పావనచరిత్రుల బుధవంద్యపదుల 

నకలంకశీలుర సఖిలశ్రుతిస్థృతిశా స్త్ర వు రాణవిజ్ఞానఘనులం 

దమకు. జ క్రీకి నిత్యసీద్దంబు లెన్య శేద కేషిత్వములు చింత చేనీఫొనుచు 

నతనిదాస్యంబుగతి గాంగ నరయువరమృవై వృవులం గంటి సభయై వ్రృవర్సిలంగ. 

కని యే దండనమస్కృతు, లనేకము లొనర్చి వార లడుగంగ నావే 

రును గంధర్వత్వంబును, వినిపించి హరిస్తవేచ్చవిధము. బెలివితిన్. 84 
. తెలిపి యోసుబోధవిలనీతులార మీ, రాయనంతశయనునట్ల నాకు 

నాకనిత్వనేవం ఇ కొనుం డని తగు, వర్ష నకుం గడంగ వారు చూచి. 35 

వకృతివూరుషులందు బహిరంతములను నెప్పుడు జలింపక పరిపూర్లుం డగుచు 

దనకు నాదియుసు మధ్యంబు నంతము సమానుడు నధికుండునెందునుగలుగక 

సర్వజ్ఞుడై సర్వళ_క్రియై సర్వనియంత యె సర్వాత్తుం డై డె వెలయుచు 

సర్వంబుం దనకు శీషముగ సరగమునకు షి దా నగుచు లత్షీయును దాను 

తే, రుచియు రవియు. జం ద్రిశయు. జంద్రుండువో లె 

లొ 

సయుతసిద్ధత్వ మొప్పంగ నాదిమిథున 

మనంగ సకల వేదాంత వేద్యతం దనర్చు 

వరమవదనాథు. బొగడు నీప్రైఢికొలంది. 36 

అని య టైటు నా చే ద్యద్వినుతులు నేయించి మెచ్చి విశ్వహి తార్థం 

బును జెప్పించిరి త్రి జగ ,జ్ఞననీపరమపదనాథసం వాదక థల్. 87 

చెప్పించి యీకవితచే, నిప్పుడు గాకున్న నీకు నిక నొక మేనకా 

దవ్చక యొదవు తిరంబుగ, నప్పరమునిపరమభ కి యని రధికదయన్. 39 

. వనును దాదృళం బె నమదీయకవిత్వ థార గార దావీళంబునందలియం దజివినుతి 

శకిక్కు.నందా(క మిక్కిలి మెచ్చుకొన రా దని యచ్చోటికి నంత నరిగితి ననిపలికి 

యింక. ఇ్రక్ఫృతకథ వచ్చుచున్నది యాశర్లింపు మట్లు శారదావీఠంబునకు నేం 

జను నప్పుడు తత్సన్ని ధియందు 89 

| బు గ్వేదఘోపషసమృద్ధి వెం పొకచోట నొకచోట యాజుషాభ్యుదయమహిమ 

సామగానఛ్యానచాజేర్య మొక చోట నొకచోట నాధర్వణో | కిన రము 
గృహ్యునూత్ర, నిపాఠఖేలనం బొక చోట నొకచోట శబ్బతంత్రో, వచయము 

జ్ స్చతిషసిద్ధాంతసంఘర్ష మొకచోట నొకచోట ధర్మ శన స్త్ర టు 

లుభయమోమాంసల ప్రసంగ "మొక్క చోట 

నొక్కుచోటను బటుతక్కయు _క్రికథలు 



లొ 

కళాల్టూ ర్లోదయము 

యోగసద్దోషి యొక చోట నొక్కచోటం 
గావ్యికలకల మొస్పారం గనుచు నంత, 40 

వదవర్శ సౌవ్షవ పక టనం చెంతయు నింపు మూజుంగ రు వచ్చి యిచ్చి 

తగ నుదాత్తాదిఛీదములు గాంటక పర్వం గనుబొమచేష్టలం గఅపి కివీ 

యొక నెడల. గవళ్ళం దడంబడ కుండం“ గుజుతులు ముఏం బాదుకొలివి కొలికి 

నిజశిక్షలో బ్య నిలక విసరములు పలికిన బుగ్తలు నులిమి నులిమి 

యొక్క-నముండపమున నుజ్జ గ్రలబహావుర్నసముతోడ బృహచారులకును 
బరమనియమవృ త్తివరత వేదము జెప్పు, 'మెన్న యక్టియొక్క_యొజ్జం గంటి 41 

కని డగ్గణం బోయిన న్మా యన రార మ్థనుచు నెవ్వ రయ్యాా మోరల్ 

ఘన కేజంబుస నొ వ్పెద, రనుచు౯ా జో టిచ్చి మతక్కులాఖ్యలు వినియెన్. 42 

విని ఫూజ్యులు మ స న ననథ్యాయ మని యవ్వుడు వటు ప కరం 

బును జదువు మాన్ని నాతో, ననుగుణనిహితోవచారుం డై వ_రిలగన్ టి 
మెలుగాబటుముంజియు మేనికోమలిక ౦బుంగడుదిట్టగుణనుగు "లెడు మొగంబు 

ఫసుపుగోచులయొప్పు బ్ర బ హూలేజంబును జారుకృష్ణా జినథా రణంబు 

తళుకుజన్ని దము మేఛావిపొట్టును జిస్ని పస్టైవర్ధనమును జ్యితడువు 

టా. దండప్రుగోలయే సన్న పుమైై వ లనీ ఆ 

"వ్వ్చుబహాచారి యొకండజేగు దెంచెం బు సకము గొంచు మిగుల సంభ్రమమున 
నొజ్జ్ఞ యేతేనిం జూచి యోరి యేమర కడు నాలనీంచి తనియె ననిన నతడు 44 

స కక నిమి తంబు చాల గలదు మో కేమియు వినబడదు గావల 

యు వినిపించెద వినుం డని వలీకి యి ట్లనియె నట్లు మీరు ననిచిన సెం జను 

నప్పుడు శాలీనుండు తమవువ్వుందోంటలోన నొక్కులతాగ్భృహంబునందుం దనపా 

దంబులు సుగాత్రి పెడుకతో డణ దొడలమి:దనిడుకొనియొత్తు చుండ నిష్టసల్లా 
పంబుల నలరుచుండి నన్నుం జూచి నగుచు నుపాథా్య్యయులు పు సకంబునకు" 

బంచి రే యది యిక్కడన యిదే డాచినాండ నని తగుయుపరిభాగశాఖం జూపి 

కొంచు( బోదువు గాని యటం గూద్పండు మన యెదుట నున్న యొక్క_విహార 

వేదిక తోడి లేమావినీడం జూపీనం గార్పుటి నంతం దనయింతిమూంప్రనం 

జేయిడి యూయమ కి ట్లనియె 45 

అమ్భృతను నేవించితివో, రమణీ యే మైననీద్దరస మచ్బెనొకో 
కొమరుంబాయము మిక్కిల్కీ గొమరొం దెడుదినము కొ త్తకొ త్రగ నెలమిన్,46 

మగ వానికం బె మునుపుగ, మగువ జెడలుం బ్రాయ మండ్రు మానవతీ నీ 
జిగిబిగొను లంతకంతక్కు మిగులంగం బొలుపొందుటకు నిమి గ్లముజెపుమా 47 

న అనుటయు నవ్వనిత చిలునవ్వుతోడ నాయనం జూచి, 48 



జ్ర చతుర్థాశ్వాసము, 

లయగ్రాహి. ఏ నెలుంగ నేమియును దీనికి నిమి త్రము న 

Aa 

నూనమముతానుహిమ వే న్సైనం దోంచు౯ా 

చలేనికొమరుందనము లేనిచెలువంబు నన 
నోనెలంత యీగతిన లేనియవిగా వి 

మేనివస లీవెబుగ వేని వినువింతు విను 
దీనికి నిమి త్ర మది యేన యనుచుకాశా 

లీనుండు సుగాత్రి దనవై నొరుల వంచి చెవి 

లో నొకటి యే మనుచు నో నగుచుం జెవ్నెన్ 49 

* చెప్పిన మోము దిప్బీ కడుచి తము నొందుచు నాథువక్త్యముకా 

దప్పక చూచి యే నొకటి త౯ మును వేండిన సమతించెం దా 
నప్పలు శేమి నేయునొఫొ యాజగదంబ యింకళొ వినుం డదికా 

వచ్చెద నంచు మోము ఛచెవిం జేరిచి యేమియొ చెవ్పెం జెప్పీనన్. ర్ 
. ఘనరోషు డగుచు నత డావనితయుం దో నరుగుబేర వడిం జని యాచే 

ర్పునను శత తాళదఘ్నం, బనుపేర౯ వెలసియున్న హదమున నుజిశెన్. $1 
. వడంతియు నాకుం గతి దన, యడుగుందామరల కాక యన్నము గలదే 

విడిచెదనే తను ననుం దా, విడిచిన నని పాటి యుతిశె విభుం డుటికినచోన్. 
. కడు నెడ గావున నది యిక్క_డ( వినబడ చేమొ వీట గలవా రెల్లకా 

వడి నేయి వలలచే నమ్మడు గిటు నటు నరసి యిపుడు మగిడిరి వగతో౯ా శకి 
. వనునుం దిరిగి శాలీనుండు మున్ను చూపినచోటివు స్తకంబుం బుచ్చుకొని వచ్చితి 

నని చెప్పిన, ర్4 

. విని యానిప్రవ రేణ్యుం, డనయంబును శోకవిస్తయవిషోదములకా 
మునుంగుచు నాశుభదంకత్కులను చెం దెనె యకట యితరుల తెజుం గనుచున్.55 

అదె శతతాళదఘ్న మనుసార్థప్రునావముతో డ ను తమ 

పాదనులలో. బొగ డ్రం గనినట్టిది యందును బడ్డ వారికిం 
బ్రదుకు లె యంచు. దప్పదు ఫు రాకృతే మెవ్వరి వైన నంచు గొం 

తదడవు గుండెనే నపుడు తద్ది ఏజముఖ్యునిం జూచి యొయ్యనన్. 56 
. అనఘా! యాశొలినుం, డనంగ సుగ్యాత్సి యన నెవ్వ రాదంపతులకా 

వినుతించెదు కడును త్తము, లని తత్క_ధం జెప్పవలయు నంటి ననుటయున్.7 
. ఆయనఘులచరితము గాదే యూపు స్తకములోనిదియు మాకు నిశ౯ 

శ్రేయస్క_ర మది వినుటయు బోయెం దద్దర్శనంబువుణ్యోత్సవముల్. 8 
* అని యాబ్రహాచారి తెచ్చినప్రు స్తకంబుం బుచ్చుకొని శిరంబునమోపుకొొని కన్ను 

ల కద్దుకొని తిరుగ నతనిచేతిక యిచ్చిన జదువు మనుటయు నతం డి ట్లనుచుం 
జదివె 59 

కాళ్ఫీ రభూమికిః గరిక యగుశారదావీఠమున శారదను భజించు 
12 



శశాపూ ర్లోదయము 

పూజారి బ్రావూణపుత్రి యొకర్శు సుగాత్రి నాం బరయగడు కాంత గలదు 

దోనివరుండు శాలీనొహ్యయుం డిల్ల టపుటల్లు? డ_త్రయింటను వసించు 

నాతండు దనకడ కాకన్యం బ్రభమసంగమవేళం గడు ఏ నలం కారకలిత 

చేసీ యనిపీ దానిచెలు లింతటంతటం, బొంచియుండ.6 దడిషభూషణాది 

మహిమః దలంకి వట్ట మదిని సంకోచించెం దరుణి యుండియుండి తిరిగిపోయె. 
ఫోయినC దరిషధం "బపుడు బోంట్లు తదంబకుం జెవి వ్చీ భూమిలో 

'నేయెడ లేనిచంద మిది యేమినిమి త్తమొ యంచు మించి లేం 

బ్రాయపువాండు గై భళిరా యితం డంచు నెళైన నేంటికికా 

బోరరెకొ కాక యెల్లి తమపోకలు చూడమ యంచు నవ్వినన్ 61 

. ఆయన వినం బే లెదరు సుం డీ యిట్లు గయాళులార! డిగ విడుతురు ల 
జాయుతులు సరర్టిమును దము, నేయెడ హాసాస్పదం బొకింత వారనినన్ 62 

అని పలికి రెండుమూండునా ళ్లట్ల యనిప్కె నల్లునొద్దకుం బుత్తిక నప్పు డతండు 

నాది నేభావమునం జూచె నట్ల : చూచె, వ్వ రాక పోక లొనే వానిసతియు. 

అంత లజ్ఞావతికిం దజ్ఞననియనుమతిం | వి, ), యవయస్య లేకాంతంబున ని ట్లనిరి, 64 

పాలంతి యాలిమగనిపోండుము -తేమిముం గలిగిన్య్ణిచొప్పు గాన రాదు 
మీ తెజంగు చూడ మేల్తేలు దంపతు, లిమవురును వివేకు లేమి చెప్ప. 65 

. కాంగుం డు చితజ్ఞుం డై నను, గాంతకు నిగ్గువడం జెల్లుం గాక కటకటా! 

కాంతుండు సిచ్చితి కాం జై, కాంతయు నైన నెట్లు కాంప్రర మింకిన్, 66 

నలినవదన! యెన్ని నాశె ] నం జిన్న కూడతురవ్ర గావు నీవు తొొడంగి వతికిం 
దగిననేవ నేయ కగునె యూరక యుండ, నాతం జేమియు నన డనుచు నిట్లు. 

మగ వా(డు భాగ్య్యవంతుండు, మగువకు నొప్పగునె యిట్లు మానపువిగి గ 

ట్రిగం దాల్చం దనంతన య్మూడిగ మిటు నటు నేయ నతనిడెందను గరంగున్.68 

: సా దొడోడన్క రా రమ్హనం డనుచు మగిడి రానేటకిం గ 

ర్పూరంబు తోడిబాగా, ఏ రాదో యాకు మడిచి యూరాదొ చెసీ 69 

వెంగలివి గాక నీ వో, యంగన భోగములవంటయామని యగునీ 

బంగారువంటి పాయము, సంగతియే యకట రి తృశయ్యకు నొసంగన్. 70 

. యావనము గలిగివప్పుడ, పూవుంబోండులకుం. బతులభోగంబులు గా 
శావిభవములకుం. గొటయే, యోవనజా తాతీ ప్రాయ ముడిగినవెనుకన్. 71 

. అన విని యా వెడమాటల, నను నేటికి జంవెదరు వినకా నె (షవు నా 

కని సిగ్గునం బలుకుచు నాం, డొనరిది చూచెను దదీయయు కల తెజింగున్. 72 

చూచి" యెందుకు ఫలంబు గానక యాసుగా తి యాయన నిం లేమి “ంచంబు. 

జేనిన నెజయ నెడసిపోవుటం దక్క: బ్ర mee చేమియు లేదు నాకును మం 

గళనసూూ త్రం బీపాటిశుభ స్థితి నుందుటయ వదివే లనుచు నెంచుకొనియు వేతొ 

క్కలాగున నుండక యతని! నాయురభివృద్ధిక రంబు లని వివిధాలంకారంబు 



త్తే, 

కా 

త్తే, 

చతుర్థాశ్వాసము. 91 

నెప్పుడు నేమరక తాల్చుచుం దనతల్లి యతని నేమియు నిట్లట్రాడకుండం 
ట్రైర్థించు చుండె నదియును ర త్చ్రార్ధనావళంబునం చెకు,_డివసంబు లెడ నెడం 

గనూంతుచేత నివారితదు రాలాప యగుచు నోర్చి యోర్బి యంత నొక్కనాం 
డ మైఅుంగు. బోండితోడ. 78 

ఇట్టినిరళ్ణు నెందు గన మే మనం బోయిన నీవు మిక్కిలి౯ 

దిట్టుదు నాదుసంవదకు ది క్క_గుచుకా మొగమొల్క. నీ కిశ౯, 
బుట్టునొ యంటమే నితనిపోండిమిం గంట్మి వట్టగొడ్డుతా 
క ట్రతం డెంత యున్న నిను గాజ్య పెట్టుట వెళ్లంగొట్టనన్. 74 

పూవులతోంటకైన నటు పోయి విచారము చేసి రమ్మనం 
గావలయుం గదా యనుచు గారవ మొప్పంగ నట్లు పిల్చి ము 

న్నావిధి కెంపి యందు. గలయట్రవనుల్ సకలంబుం జేయ నే 

ర్చావహిలంగం దా నతని నంతటం గట్టడం జేనెం జేసినన్ 

దివిజనుత మైళారచా దేవిపూజ, కువ వకరించు కార్యం బిడి యొవ్వు ననుచు 

నధిక మోదంబుతో నతం డాదరించి సంతతంబు త బేకనివతం దలిర్చ. 76 

ఇ] ఠా 

. సమధిశకమధుమదగ రిమాసమచంచల చం చరీకసంచయసం చా 

రమనోరమ సుమనోరమ్క నమరంగ నావూవుందోంట ననిశముం బెంచెన్, 77 

నీ నెత్తువేళల నీ రెత్తు. బాదుపొదునకుం గాలువలు పొందుగ నమర్చి 

త్ర త్రవ్వటంబులతతేిం ద ద్రవ్వటంబులు వెట్టుం దగిన. బ్రకక్షు గుద్దలి గడించి 

యజును జల్లెగువేళ నెరువుః జల్లు గతాభిమానులో డై గంపల జాన లెచ్చి 
యం నొత్తుపదనున నం ట్లొత్తు నెలమం గాన్సించు లే:గొమ్తలు వంచి వంచి 

హాటవోయం పరు తో నారువో యుంగ్రామినా టంగందగు నెడ(గగ్మినాంటు 

నొకటి విసువక యంతకంతకును హెొచ్చువోళితోడను కాలీను. డవిరతంబు. 

లయగాపహీ అంగపరిఖేద్దము నెబుంగ కతం డీ గతిః గడంగి తులనీవనము: జెం 

గలువలుం గే దంగులును జంవకములుం గురవకంబులు లవంగములు జాదు 

లును లుంగతతులుం గొజ్జంగులును మల్లెలును రంగములు. బాటలములుం 

గదలి కాచయముం. దుంగలేతులు౯ా షష. సముటు నాదిగ ధరం గలుగునట్టి 
హృదయంగ మబవాంద్రుముకుడుంగ ములుం చెంచెన్, 70 

. రవికిరణాళ కిందును బొరంగ ననోచర మెననీడ చే 

నవిరభళపుప్ప రేణుయుత మె మె పాలుపొందుమరందవృష్టి చే 

నివము గొనంగం. దద్వనసమృద్దిం గనుం౦ంగొని యవ్వుసుంధ రః 

దివిజకుల వ్ర నూతుండు మదిం బరితోషము నొంది య త్పిన్, 50 

. ఎంతయుః బ్రొద్దున లేచి నిళాంతాచరితస్వజాతిధర్డు డగుచు ని 
శ్చింతుం డయి గురువరంపరం, జింతించి తదు క్రజవము చేనీ ముదముతోన్ 81 
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తె. నియమమునం బుష్పములు గోసి నేర్ప మోటు. 

బలు తెజుంగుల వింతవింతలుగ మాలి 

కలను బొందులు కందుకంబులు రచించి 

బహాయిల్లాలికిని సమర్చణను నేయు వ 

వ, అప్పుడు సుగాత్రి పాతి వ్ర త్యధర్మ నిష్టక తంబున 88 

తే, తల్గినమూటలచే నిట్లు తనవిభుండు, తనువుబడలంగం బూంతోంటవనులు నేయం 

జూడ నోర్వక తానునచ్చోటికరిగి తోడువడియెద ననిచూచు వీడ నుడుగు, 

వ. అప్పు డొకనాండు శాలీనుండు తోంటకుం జని యుండ నాసమయంబున. 85 
క. ధళధళ మెజువ్రులు మెజియంగం బెళ నెళనుటుము చు. బెకిల్లు వెఠిలునం బిడుగుల్ 

నలుంగడం బడ బెడిదప్రుఛా,రలు గలబలువాన జలధరంబులు గురినెన్. 86 

చ, మిగుల జగంబు బెగ్షడిల మించెం దదుద్దతవృష్టి యదుతం 

బగుచు ఘనాఘనౌఘ సముద గృనిరక్లళఘర్ల రార్భటీ 
లగనఘనోచ్చలజ్ఞలయుళంయుళనిర్భ, రజర్య రిథవ 

న్నగవిగళచ్చ్భిలాగణఘణంఘణఘ *షణఖీషణంబుగన్ 57 

: ఉదధిస మేతవీతోద్వాంత బాడ బజ్వాలాయితో గ్రృశంపాలతంబు 

నిర్ధాతరవసరం శ్రి న రృ తాజూండబ క హ్ర్దల భ్ మద థారోర్జి తంబు 

నిర్హాడ్యగర్జి తస్ఫూర్జధుర్జర్డి త ప్రశయశ్లా 'రవరటత్పటవారవము 
యుంరూ,వ వ్ర భంజనీజాతసంఘట్టన పరిగళ తారక త్క_రక గణము 

తే, నగుచు ఫఘువఘనాఘనసంఘ మవ్మిధమునం 

బూని హోరన బెడిదంపువాన గురియః 

గరము భూనభోంతరము చీకట్లు గొనియె 
నఖిలలోకంబు నుదకమయత్వ మొండె 83 

క. అటమున్ను మొగులు బలియుచుం జిటిపొట మని పొటపాటచినుకులు వడింజొ 

చ్చుట యాది గాంగం దన వెన్కిమిటి దడియునొ యనిసు గా త్రిమిగులవగపుతోన్, 

ఆఅ 

చ. అపుడు మనంబులోన ననయంబు వతిం దలపోనీ యిట్ట్ఘో 
రపు బెనువాన నె ట్లయిళతో  సప్రాణవిభుండ య టంచు నీకుం బా 

వపవుంబువుందోంటపా ఖ్రచటం బ్రా ప్టము లయ్యె నటంచు నెంతయు౯ 

విపులత రార్సిం జేడ్సడుచు నింగిం చొరింబొరిం దొంగి చూచుచున్. 90 

క, ఓశారద యోపరమద్కయాశాలిని యోమదంబ యారని మత్చా) 
ణేశు నటు దూడుమిో నీవే శరణము గాని యేను వేఠొం జెలుంగన్. 91 

శా, ఈదేహాంబున బూర్వదేహనులయం దేని౯ వ తధ్యానదా 
నాదిప్రోద్భవ మేమి యేమి గలదా యాపవుణ్య 'మోవర్ణ కీ ల్లీ 



చతుర్థాశ్వాసము. 98 

డాదోషంబును మత్పతిం బొరయ కుండ౯ా మానుప్రుకాగాత నే 
నాదుం గావుత దన్నిమి_త్రవతిపాపాక్రాంతికి౯ బాత్రమున్ 98 

వ. అని హృదయంబునం దమకులదై వతం బె నసరస్వతిం భ్రార్థించు చు నంతట 

నిలువం జూలకి తద్వర్ష ఘోరతయుం “7 కొనక యత్యంతసాహసంబునం దల్లి యు 

నెలుంగకుండ నిల్లు వెడలి తనదుపాతి వ్రత్యధర్భంబుల చేతవృష్టి బాధ బొరయక 
తో 'లంగుచుండం బొలువ వెల్లి మైనజలవూరంబు పాయ య్రచ్చుచుం దెరువు 
విడువ. బ్రాణవల్ల భుం డున్న వనంబు న కరిగి కడన యుండి వలికించి యప్పటియ 

వ్యాతవర్షోవధ్యవం బొక్కించుకయు లేక యాత్మసంప్రార్థితబ్రాష్టాప సాదవిశే 
షంబున నెప్పటియట్ల శుభవ ర్లనంబుననున్న తనభ ర్హను దడా రామంబును జూచి 
నాతల్లి యోసరస్వతీ నీభ_క్షవాత్సల్యచింత ప్రి కటించితే యని తణ్మారుణ్యం 
బునకు నుబ్బుచుం గృమణి గృహంబునకు వచ్చి తనవచ్చుటయుం బోనుటయు 
నెవ్వరికి నెలుకవడనీక ప్రీ డావశేంబున నడంగి మడంగి యథా పూర్వస్థితిబ్రవ ర్తి 
ల్లు చుండె నప్పు డవ్వువ్వుందోంట గాటంబుగాలివానచేత నేకీడునుం బొరయ 
రునికిజనులు వెజుంగందు చుండి రాసుగా త్రియు మణియు( గొన్ని దినంబులు 

లజ్జ వెంపున వల్ల భునియిడునుపాట్ల కోర్చి యోర్చి 93 
ఉ. అంతట లజ్జ గ్పిందుపడ నత్యధికంబుగ మించి మూనసా 

భ్యంతరవూర్ల మైనవతిభ_క్రికతంబునం దల్లిమాట యొ 
క్కింతయుం దాను 7 కొనక యెొప్పటియట్ల యలంకృ తాంగి యై 

యెంరయు నింపుతోడం జనియెకా ట్ర, యు డున్న వనంబులోనికిన్, 

క. చని యాతండు దాం జలి పెడు పనులకు నీయకొన కున్న బలిమింగడంగా€ా 

దనసొమ్ము లెల్ల నొకమటుం,గున నిడి విరిసుట్టు సుట్టుకొనినవలువ తోన్, 9 

నీ తోరంపు-జనుదోయి త్రుళ్ళంతల నిడంగ. దగుచోట్లు గుద్ధంటం దువ్వి త్రవ్వి 

వై, (గ నపిటుందు బల్విడిం జలింవంగను వడి నిట్టు నట్టును నడచి నడచి 

యడుసుతుంపురు చెక్కు_టద్దంబులను బర్వ మళ్లకు మడవలు మార్చి మార్చి 

నడుము లే:దీవియ నకనకల్ గుడువ నింప్రనం దగు మోయవులు మోసిమోనీ 
తే. చిజటు చెమట. బేర్చువింతక్రొ మైటుంగుతోడం 

గొమరుమే నొవ్చ సానెకుం గొప్పు వదల 

నేమిటికి నైనం దా మున్న యేగి యేల 
యెల్లపనులు నొనచ్చె నిం పెసక మెసంగ, 96 

చే. పడతి సంభ్ర మించుచు నిట్లు పనులు నేయ 

బిబుందు పాలిండ్లు గొప్పు గంవించుచొప్పు 

గనుంగొనుచు నేంచుకొనుగతిం గాంతుమదిని 
బెల్లుశరముల వై చె దర్చించి మరుండు, 97 



94 

చ 

ఉ, 

కళాహూ గోదయము 

అపు డతం డట్లు వేర్చుకుసుమూ స్తునియుద్ధతి యాంవలేక వె 
జ్రీవడడుచ యెంత మాన్నిన నెజింగడుదానవు గావు నీకుం దో 

టవనుల శెంతదూర నుకటా యనుచుం దనయు త్తరీయవ 
స్రవుమునుకొంగునం దుడి చెం దన్విక పోలపుఘర్మబిందువుల్. 95 

తుడిచిన బోక మన్మధుని దుర్ణనతామహిమళ౯ బొరింబొరిం 

బడ(లి మెటుంగు చెక్కి ళులం బ ర్వెడుఘర్మము గాంచి యంత నా 

బడలిక చూడ లే కిడుదుపాట్లకుం జొచ్చి నలంగి తంచు నె 
క్కు_డుతమకంబుతోడం దలగ్రుచ్చి కవుంగిటం వ *ర్చె న_త్తతేన్, "9 

. తదనంతరంబ మిక్కిలి, పాదిగొన్న చిగుళ్ల బొంపమున సొం వగుపూ( 

బొదరింటికిం దార్చి సతిల్కా మదనమవో రాజ్య భోగమహిమం దేశ్చెన్, 100 

అట్లు 'ేర్చుచు సతి నతం డపుడు విడక 
కౌగిట బిగించె మైంబయిం గాము డడర 

నివి మిగుల. గ్రౌత్త లింటికి నేంగవల బె 

యని ప్రియము. జెప్పి విడిపించుకొనియె ఏతియు. 101 

విడిపించుకొని మటుంగున్క, నిడినతనదుభూవణంబు లెల్లను బ్రేమక్ 

దొడిగి గృహంబున కల్లన్క నడి చెం బతిచరి తృభావనబ మనమలరన్. 102 

. వసీవాళ్లు వాడి యవ్పడు, వసంతేసమయంపు బెండవలనకా నెటివోం 

గసుగందులు గందిన నవ్యకుసుములతికవో లె మిగుల గోములి యు వ్పెన్. 103 

. ఇవ్విధంబునం బతియను గ, వాంబు వడని భాసిల్లుసు గాత్రి త్రి గృహంబునకుంజనియె 

నవ్వు డప్పడంతిసఖులు ర కెసాదులవలనం దన నృనోరథసి యెొణీంగి నర 

లాపంబుల వినోదిం చు చుండిరి తల్లియుం బ మోదంబు నొందె నంత నా(టినిశ* 

సమయంబున నయ్యుంబుజా థ్రీ కిం దద్వయన్యులు శకౌతుకాతిశయంబున నెప్పటి 
కంటె మిగుల నలంకరించి కేళి కాభ వనంబుననున్న తేల్సి 9 యునికడ కనిపిరప్పుడు. 

. గతిసంభ )ముంబున గరము బెడంకుచు నకనకల్ గుడుచు నెన్న డుముసొబగు 

గుటుమాపుదడిమంపు(గోకలోం దొలంశెడుకంపమాననితం బ కాంతిసొంవు 

బిగువ్రంబయ్యొుదలో నం బిక్కటిల్లు చుం జాలం ద్రుళ్లుచన్నుల నొప్పుముళ్ల వేరు 
చెమటచి"త్తడి: జిట్లి యమరుకస్తురి చుక్క బొట్టుతోడివసుపుబొట్టునిరియుం 

. గునిసి సారెకు వడంకెడు గొప్పళొప్పు 
గలిగి యాశె ద న్నొకటియు సలువనీక 
తోడం బటువ్రులువారుచు( దోంటవనులు 

నయురూపు మదిక్ వొత్తి పాయ కునికి 105 
అప్పటితద్వి లేపసవటాభ రణాదులవై ఛవోన్న తుల్ 
"రెబ్బలు విచ్చి చూడక చరింపనియట్టివ రాకు చేతం జా 



చతుర్థాశ్వాసము, 95 

నెప్పటియట్ల యుండె నతం డింటికడం దడ వుండి యుండి నా 

యొప్పమి యేమి సంఘటిలె నొక్కొ యటంచు విషాద మొందంగన్. 106 

: నట్లు సాధ్వసాద్భుతక రంబు 
లగుచు మరుసుద్ట "లేకుండ నెగయ మీటి 

వెక్కు_నాభు త్రదార్వసన వ్రీదులనీని 

ఘనవిభూపాదు లపు డింపు గామి యరుదె 167 

. తిరిగి యరుగం జూచి యరిగి యే నెచట న్కెవ్వానిదాన నచట నూరక పడి 
యుండ దైవ మెద్ది మొనరిం చె నది యగుం4గాశక యనుచు. దలుప్రకడనయుండె. 

ఆలలీతాంగి చాల దడ వచ్చట నమైయి నుండి సాహానో 

ద్వేలత నంతం చేరి కడు. ద్రివుటచే గ్రామ "మొందినారు గాం 

బోలును బోదునా నిదుర బోయదరే యని కివ్వురంప్రందాం 

బూలముతావి భుగ్గు రని ముంచుకొనం జెవిదండం బల్కీనన్ 109 

. వైెకొన్నవరాకున నత జేకోర్కిని వచ్చి తనియె నింతియు నగ్గతో 

లోకమువారలు వతికడ, కేళోర్కిని వత్తు రనుమ నెంతయు. బొలనెన్ 110 

. ఓనాయక యితరంబులు, పోని మ్రాపాటి మెనబుస్థి గలిగి నా 

మానసములోనికోర్కుల్క, పూనిక యడిగితిరి లోకవూజిత నై తిన్, Ill 

. అకటా యే మని దూటుదాన మిము నాథా వేగుజా మయ బొం 
దికగాం బాదము లొత్త ర మృనుట గానీ యొంటి యేమా కదా 

నికటమోేణికి “నంగ చె మృనుట న్్ కొంత నెయ్యంపు-బూ 

నికతోం గన్నులు విచ్చి చూదుటయె కానీ లేద యొక్కి ౦తయున్ 112 

. నేడలతోంటలో నపుడు నిబ్బర మైనమదీయభాగ్య్యము౯ా 
బోండిమి యేమిపాకమునం బచొందెనొ మికృవ యట్లు గాంచి సె 

న్వాండిం దనర్చునా చనువునకా మిము నెషముయి నంకఓిం గాని యే 

నాండును బుణ్యసాధ్వికి గుణం బిది గా సని నేనెబుంగుదున్, 118 
. అని పలికి యంతరంగంబున నంతకంతకుం (బి బలుకంతుసం తావంబున వంత 

నొందుచు. గొంత చింతించి 114 

రా మైనం గొంత మేల్ నారాయణ మోమనసుకం ల రహి నిక నెప్పుడుకా 

మి యంత దడవెదశె యని యాయంగన యతనిపాద మల్లన వళ్లైన్ 115 

. పట్టి యొకింత యొక్తుచునె పాన్నుకడకా వెం గూరుచుండి హూం 
బట్టున నొప్పునూరువుల వె నిడి యె త్తి తేదం,సీ ఘీ యంత జ 

న్క-_ట్టుపయిక్ ఘటించు చును గన్నులు చేరచుఫోంచుం జెక్కి_టళా 

గట్టిగ నద్దుకొంచుం దన గాటప్పుంగూరిమిం దెల్నె మిక్కి-లిన్, 116 



లొ 

కభావఫవూర్ష్లోదయము 

ఎందుం బరా కుడుగమికికొ సందియ మందుచు నిబేమి చందమొకో యం 

చుం దనడెందము గొందల్క మందంగ నిందుముఖి యతని నల్లన వలిశెన్ 117 

చిత్తము వేతొక ర్తుపయిం జేర్చి మరల్చంగ నేర శేమొ మో 
ర త్తరళాతీం దెచ్చుకొను. డాయక నావళ మైనం బంపుం జే 
చెత్తు నవశ్యముకా మజియు దేవరకుం బలె నవ్వధూటికిం 

దొ త్రగొచుకా బనుల్ సలువుదుకా నిజ మాడెద డై వసాక్రీగన్ 

. తుద జిక్కు లేల మోముది, కొద దీణినం జూలు నమ్హుకొనవలసీన వ 

118 

చ్చెద నముకొను(డు న న్నో,హృదయేశ్షర యేమిచింత యిది డెల్పం దగున్. 

. అని యిట్లు వలుకుచుం బాదసంవాహననేవలు సలువుచుండ, 

అది యొకయించు కెన నరయంగ నెబుంగక యాతం డ త్తజీ౯ 

మదిం గడు నాంటి యున్న ప,థమంపుంద దాకృతియొప్పిదంబు లా 

చదరినవన్నె యావనులు నేయుఘనత్వర యావినీతి యా 

పదిలపుంబ్రేము యారతులభంగులు చాల విరాళి గొల్పంగన్ 

. ఆసతియును దత్పదయుగ్యళిసం వాహనము విసువ్ర లేక సలుష్రుచు౯ 
భాసురపాతివృత్య్భగు,ణాస_క్టి దదన్య మెన్న కన్నిశి గడ వన్. 

. ఆంత. దొలునాంటియట్ల యత్యాదరమున. 

బోయి పూందోంటం బను లెల్ల జేయుచు. బతి 

మన్నలు గాంచి యెంచెం దన తికి నట్టి హా "లబ 
సొంవులే కాని భూషణా లింపుగామి. 

. ఎంచి దినము నట్ల యేం౧ యాతోంటలో, నట్లు పనులు నేసి ప్రాణవిభుని 
నట్ల నిష్టరతుల నలరించెం దద్విధం, బంత నంతయును దదంబ యొతీంగి 

ఎఆింగి కూంతుతో నేకతంబున నున్న వేళ ని ట్లయెని. 

. అమ సరసగతీవరహా త్త (మున౯ా జనియించి తీవ్ర నా 
రాశీ లావి ఈ 

కిముగ సర్వధర్మములు నీవ యెజుంగుదు వంశ మెల్ల బూ 

త్ర మృగునీదుచర్య నని థాతవడంతియె యానతిచ్చె స్వ 

పృమ్లున వచ్చి తావక గుణంబులు మాచినయట్ల గగన్. 

. వెనిమిటి దేశాంతరి యై, చనిన౯ా భవదీయ వై నసంతతి నాము 

120 

121 

122 

124 

కేర్ 

126 

స్పున కయొుడు ననుచును ద్కజ్జననంబున శిదురుచూతు సతతము నాత్మ న్, 127 

. ఆయాళ విఫల మై పోయెనో యనియెడు బ్యునిజేసి యోపు త్తి యేను 
నీపతి నిటమున్ను నిన్ను. జేవట్టక యుండు కాలంబున నోర్వ లేక 
విసివి యే మాడిన విన సహింపక నీన్ర నన్ను. గోపించుచందంబు దలంవ 
నిలం బతివ్రతలలో నీలువు గలయట్టి తల్లివి కొద యొకింతయును లేదు 
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తే, చిన్ననాండును బ్రియు నొకచిన్న ముంత 

er 

Sa 

మాట యాడిన న తాపముగ్న వగుదు 

తద్దుణము లెవ్వ రేపాటి తడవిన విని 

యలరు దొండొరుం బజువీ నెచ్చెలులు నగంగ. 192 

. మటిచి తప్పియు నన్యమహిమ విమర్శింపం జూడ వీ వన్యునిసాబగు వేడ్క 
బతిభ_క్రియందుం గీడ్పడ నీవు వేండుదు తత్పుష్టి యేదైవతంబు గని 
నధిప్రండు హర్షింవ హర్షింతు చింతింవం జింతింతు చిక్కినం జిక్కు. దెపుడు 
గడు: జన విచ్చిన౯ గర్వింవనీక యుండిన భేద మొందన్రు జెందమునను 

. నిండుగడవరీతి నుండు చెప్ప్రడును గం,భీరతకుం గలంగి చేరనీక 

పతివ్ర, వాస వేళం బాటించుకొనవు నె ; మేన గరగరికలు మెజుంగుంబోండి.. 129 
. రాతిరివగళ్లు దృఢనే 5, వా కాత్పర్యమున' నున్న వార ల టుండకా 
నీతోడ మాటలాడుం, బాతివృత్యమునం గాదె భారతి కృపతోన్, 130 

. ఓతల్లి కొదువ యొక్క_టి, నాతల్రనం దోంచినది వినా వలయు గుణా 
న్వీతుండు గానిసుతుండు ఉంసూతుం డగు నంట యకాలసురత క్రియలన్ 191 

నాంటికి నెట్టైదైవఘటనంబుననో నిను నొల్ల శెంతయు౯ 
గాటవుంగోప ముక చెనువంగాం దను నెషుయి నంటిం గాక వూ? 
దోంటకు జీత గాండ్రు మనతో 'బ్హిటి వారలు లేక నీవిభుం 

'జేటికి బోవంగావలయు నీ వటు పోవంగ నేల కూతురా! 1832 

. ధవళాతీ! వయసునం బిన్నను గాని వివేకగుణమున౯ మిక్కిలి వె 
ద్దవు నీకుం దెలియనియ్యణ్ణివిధినిశేధము "లెక్కడిని తలపోయన్ 1833 

. అని పలికిన మొలకనగవు మొగంబున నిగురొ త్తం దల్లిం జూచి సుగాత్ర యి 

ట్రనియొ. 184 
* వరునకు నె యిం పది సువ ర్తన గాంగ దద ప్రి, యం బస 

చ్చరితనము గాగ నెన్నుదు నినర్షము నాకిది తా యూ 

శ్షరుడును వేదముళా గురుండు సర్వము భరయ యేం దదాజ్ఞ సు 

స్థిరమతి: జేయు చు౯ విధినిపేధము లెన్వియుం “౫ కొనం దుదిన్, 185 

నీను మెయ్యదియు నిషిద్ధం, బని విడుచుట లేదు విహీర మని నేయుట లే 

దనుమానింపక యెప్రయుం చెనిమిటి యొల్ల నిది విడుతుం చ్రీయ మొనరింతున్. 

. అని తల్లి తోడ ని ట్లాయింతి పలుక దత్పతిభ_కిమహివము కెంతేయును మెచ్చి 

వాణీ పశ్యత 3 మై వాత్సల్యమున మిక్కిలిని గారవించి తజ్జననిం జూచి 
 యోాసాధిష్టివ_ర్హన కిటట్టు వంకలు దిద్దం జూడకుము సుస్థిరత నొప్పు 

పతిభ_క్తిచే నిజపాపంబ కాదునీ యుభయవంశములపాపోత్కరములు 
లే, నెజియ నిరర్ధాతములుగ నిన్నిలంత చేసె, నిదియ _కా దింక నిమాంద నీఫతికథ 

183 
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వెలయు మత్చీ్రతికరము6 బవిత్రము నయి, నేన వెలయించుదాననం చానతి చ్చె 

శ, అని యిట్లు చదివి పుస్తకమును గులా వటువు వివ్రవుంగవుండు ననుళా 
గనుంగొని యిదిగో నయ్యా; యనఘము వారలచరిత్ర, మని యి ట్లనియెన్. 

వ, ఆసుగా త్రి శాలీనులయందు నరవిందభవుని కాంత శంతదయయో యెజుంగము 
నాకు న జేవియ కలలోన వచ్చి యావు స్తకంబు నిత్యంబును బ్రాతః కాలంబునం 

జదువుకోను మని యిచ్చె మజీయు నవ్వీటం జదువ వ్రాయ చేక్చెన వారిశకెల్ల నా 
రాత్రీ యంద యట్లు యిచ్చినది యందటు నివ మొండొరులతోడం జె జెప్పుళొని వె 

అంసపడిరి నిన్న స నాపుణ్య దంపతులసం ద ర్శనంబుకొఅకుం దత్కు_సు మోద్యా 

నంబులో వారలచేతం ద్రిత్యుడా జ్ఞ నాసనార్గ స్థ పాద్య్యాదివిధుల నువచరితుండనగు 

చు నచ్చట నీప్ర స్త స్తకంబు మజుచి వచ్చి సేతు శేపకడం జదువంబోయి తలంచు 

కొని యది దెచ్చుటకుం బంపిన నిట్రఘోరంపు వార వచ్చెనని వెండియు నయ్యు 

_తృములహ్రదపాతంబునకుం చెక్కులాగుల వగచె నేను నాయ థ్యాపకుని వీ 

డుకొని యప్పటికి నప్పురంబు తత్ప్రసంగాకులం బగుట యరసీ నావిద్య మయొరసి 

చూచుట కిది సనుయంబు గాదని నాగలోకంబున కరిగి యంత. గొంత కాలంబు 

నకు సంగీతనిద్య సవిశేషంబుగా నభ్యుసింవ వేడ్క- పుట్టిన నారదవమువహోనునిం గొ 

లిచి తిరుగ దొరకొంటి నని చెప్పి మణికంధరుం డాక లభాషిణి యట్లు కారీనుని 

చిత్తంబు జానవదత్వముగ్ధ త్వదోషంబునం జేసీ ము న్నత్యం తావూర్వవస్త భూష 
ణాదార్టిడం బరంబునం దలంకి తదలంకృత పత్నీ రూవపంబునకు నెజయ గొలుపకుం 

డుటయు వెనుక దో(టపనుల నాకలితం బై నయ త్తన్వివిచ్చి త్తివిలనసి తా కారం 

బుక హత్తి యితరంబు నెబుంగమి భవదీయవృ తృ్సంబునకు దృష్టాంతంబు లని 

పలికి సుముఖాన త్రిం జూచి. 

తే. నీకులస్థానవా_ర్త గణించి చూడ 
వమ త్రిచరి రిత్ర ంబు నంతవట్టు 

నీ వెలుగ కుని. యె ట్లన్న; “కల యెలుగ 
నాసుగాత్రిన యే నని యాశె నగియె. 140 

శ్ర, ఆమా టకు వా రందటు, నెమ్షునములం బోద్య మంది నీ వాసతివే 

నెమెయిః బ్రతికితి చేమిక, తమన నిమాలు వేరు దాలిచి తకుడున్. 141 

సీ శత తొళదఘ్న సంజ్ఞిత మైనయట్టి'పె న్మడువున నే నట్టు వడియెడుతటి 
మత్చతిపాదపద ము లాత్త లోనం దిరంబుగా నిడి తదన్యం చెలటుంగక 

మునుగుచో నడుమః నోర్తాసలి మ్రింగెనది Su నటీగిం చుకొనంగ లేక 
మటునాండు త త్పీరమహిం బడి పోరలుచు వెడలం గ్రానీనది య వ్వేళయందు 

తే. నచట నున్న వారిది చెప్పి రంత నేను 
నెల్లజనులును వెజం గంత నింటి శేంగి 
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వాణికిని _మొక్కుకొనుచుంటి వదల శెపుడు 

వతి దిరుగం నూర్చ నింక నీభార మనుచు 142 
. దేవి నాలీలం ee వచ్చె న నరలు నా కప్పుడే నాధునేవ 

యెక్క_డి దీవాణి యెటునేనె నట్లు గాని మది యని విరాగమ్తు పొడమ 
వేదాంతశా స్త్ర సృకోవిదులగోష్టిని 'నొంత యోగశా న ప్ర జ్ఞాలయొన్దం నొంత 

ప్రొద్దువుచ్చుదు పము నంగము లైన న సమర్థ మైన 

ప్రాయ ముడివేోనుటకు వెరంబదడుచు నుంటి 

వ కపుడు సుముఖాస త్తినామ మొదవె 

వ. లన శౌ నస విదులు నిత్యమును దత్స 
Sa) 

వర్తన గలిగి యే మెలగు చునికి 143 

తే, అట్ట వేరం బనిర్ధ నై నె యంతలోనం, దల్లితగు లూడం దీర్ణయా త్రగ ధరిత్రి. 

గు మరుచు దేదనిద్దేవిగుణములు వినియిచట జేరితిం గడ మమో ెజీలీనదియ. 

నే అ డ్కిని బాతివ్ర,త్యుమున నుతి గనియు నిట్టిదళ నొండితి నేం 
గ్గ మృటిం బ బ్రతికియొకింతే యు,నమ్తుడుగునం షభ. జేని యయ్యెనొ యెఆుంగన్. 

పక ఇ గ్రాహము మ్రింగి యుండ వమనునాం జాలీల నక్ష పష్రమూ 

ea 

రని కా నేర్చిన నీయసంకుచితపాతి వ వృత్యమో యు కమం 

గన నీనాథుని బ్రోవకున్నె ఇటశంకలో మాను అ వంచి చా 

తనిపొందుం దుద నాతంజే నని మణి _స్తంభుండు సూచెం దనున్, 146 

. చూవి యే బ్రదికినవొ వ్పెల్ల విను మట్లు నీమాట గడు నల్లి యేమికర్త 
వశతనో యాయల్క_వడి యాంవలేక వే గోద్ధతిం జని నీట నుటికితిం గద 
యాసనెన్క్ము నొక్కించు కంతనేప్టునకు జల _స్తంభ విద్యావిలాసగుప్తు 

నొక సిద్ధునింటిలో నున్నట్లయున్నమ వోత్తుం జేజోవిధూ తాంధ క కారుం 

తే. 'జేరితిం జేరి యటమున్ను దూరపాత 
సంభవం బై నయప్పరిగ్రాంతి చేతం 
ద్రక్క లెగయంగ రోంజుచు నొక్కతణము 

నిలిచి కనుగొంటిని సమాధినిస్థు నతని 147 

తే, అంతం గనువిచ్చి చూచె నన్నాతం జేను, బ్రణుతీ చేసితీం జేసీ తత్చ్రణుతిసరణి 

క 

వెంబడిని జెన్చీతిని నాదువృ_త్త మతండు, నింతకోవివే యనుచు నొక్కింత నన్ని. 

ఇది మిక్కలి యేకాంతపుం బద మని యి ట్లున్నవాండం బరుల నునువం నూ 
డదు తణమునందు నని మృద్వదనను దెస యంతం జూచి దాతీణ్యమునన్. 

సీ నాంజెల్ల . దనయొద్ద నను నుంచుకొని సాదు గురుభ_క్రితెజంగుంగన్హానుచునలలరి 
నాకు సయహ్నస్థంభనపునుణి యొకటియుం జా నెక్కుసింగంపుంద _త్తడియును 



16 కళాపూా ర్లోదయము 

దద్వశీకరణా పధజ్ఞానమును వోద విద్యయు నివ్వాలు వేడ్క నిచ్చి 
పొ మని యనిపినప్పుడు గాదె యీప్యు మెవ్వరి ప్రైయంగ నెత్తంబడును 

త్తే, వార జంపును దుద నసువాక్యమునకుం 

గడు నలరి 'మొ క్కి యతనియాకర్ల నమున 

నటకు నును వచ్చినట్టినింహంబు నెక్కి 

మడమ యొక్కింత దా(కించుమా త్ర లోన, 150 

కా గంఫీరవాదముకా వడికా వెడలి ప బొటునా 

కుంఖి షోషిని మెచ్చి యెన్ని గల వీమోణిళ్ విచిత్రంబు లా 
శుంభదగ్శిస్తువ్రు లెల్లం జూతు నని పోచుళా వేడ్క. నుంటికా వయః 
_స్పంభంబుకొ మణిచేతం గాంచుట మణి స్పంభుండు నా నొప్పుచున్, 151 

ఆ. అతివ నాదుగురువు లంగీకరించిన్న యట్టిది యని మిగుల నాదరమున 
నేను నాడు మొదలు గా నిట్టేసిద్ద వేషనున వలయుచోట్లు సంచరింతు, 1 

క. ఆవేడ్కలతమి నెప్పుడు, నీవిధమె తలంవ నంత నీవు నెలుఃగు ది 
చో వచ్చియున్న తెజుంగులు, నావుడు నవాషరిజాశీ నగి యిట్లనియెన్ 168 

గదర్ ఆశాలీనుండ నీవే యగుట గలిగ నా యల్ల నాం డంతే కోథా 

వేశం జేతేర నీ వేవికటపుం బలుకుకొ వింటి నాచేత గర్లా 
భ్యాసంబుం చేరి చెప్పకొ బథమమున వయా ప్ర స్తుతుల్ వసి గినాధం 
బె శోభిల్లంగ నీ వే మని వలికితి మా కానతి త్ మృంతవట్టున్. 154 

అని కలభాషిణిం గనుంగొని నీ విటురమ్ము నీ కారహస్యము మునుపు 
చెప్పి తార్కాణగాం జెప్పింపం దగు నుతి యాయనచే నని యప్పడంతి 

'చెవిలోనం జెప్పంగం జేరి యోహోే యది గా దుపాయ మతండు గట్టిగాంగ 

దూర క వణశ_క్టి తోడ్తోడ వినియెడు నటుగాన వ్రానీ నీ కది లెలిపెద 
తే, ననిన దూరదృష్టిని గనునడియు6 గూడ 

దనుచు మచీకంధరునిం జూచి వినుము నీవు 
మును పతనిచేత. జెప్పించు కొనుతదర్ధ 

మంత నేం జెవ్పెదను గాని యనుడు నతండు. 155 

వ, ఆక్షుణి స్థంభుని నేకాంతంబునకుం దోడ్కొని పోయి యతనిచేతం దొల్లిటి 
తతో_పకారణంబును నట Ms జెపీ ప్పించుకొనివచ్చి 

సుముఖాస త్తిం జూచి యింత నీవెనుని చెవె స్పెదొ చెప్పు మనుటయు నన్వనితా 

మణి యిట్లని చెప్పె నట్లు శాలీనుండు మడువునం బడుటకు మునువు నాతో 
చేకాంతంబున నుండి వృసంగవశంబున, 156 

క, అమృతను నేవించితి వో, రమణీ యే మైన సీద్దరస మ్ళెనొకో 
కొమరుంబ్రాయము మిక్కిలి కొమరొండెడు మిగులంస్టా త్త లొ _త్రగ జెలమిన్ 

ల లా 

లొ 



cir 
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ఆ గ పాద ణ్ ఇ . మగవానికం టె మునువుగ్య మగువ శెడలు6 బ్రాయ మండ్రు మానవతీ నీ 
జిగిబిగువ్రు లంతకంతక్కు మిగులంగం బొలు పొందుటకు నిమి త్తముం జెప్పమూ., 

. అని యడిగిన నే నెయ్యది,యు నిమిత్తం చెలుంగ ననుడు నూరక యి ట్లం 
టిని గాని యేన చెప్పెదు విను మని మొగము చెవిం జేర్చి విభు" డి ట్లనియెన్. 

. అనిశేము నీద యావనళుభాకృతిం గాగటం జేర్చు వేడుక౯ా 

దనియమింజెసి 'వేండితిని దక్కక నీకును గర్భ మెన్న (డుకా 
జసితేము కాక యుండ నలకారదం బూడ యునర్చువేళ వా 

రనికృవ నట్టు లిచ్చితి వరం బని యాయమవు వల్కెన త్తజిన్, 160 

దానన సుమా నీనె, మన౯ సౌందర్య గుణసమృద్ధి దలిర్చం 

గా నవయావన మెప్పుడు, గానబడుట యనుడు నేను గడు వెజుంగొందన్, 

. నాదుసంగంబునన నీకు నందనుండు గలుగువర మిచ్చె నాకు నన్నలువసతియు 

నేన వేండిన నొక్కనాండిదియు నడియు,నొనరు ఖట్లకొ యట్ల నయ్యనఘుతోడ 
నావుడు నాయిష్టమునకు, నీవు విరుద్దముగ వరము ని ట్లడిగితె య 
ద్దేవి నని దుర్భ్చవక్రొ,థావిలమతిః జని యతండు హదమున నుజి కెన్ 163 

. అని చెప్పుటయు మణి _స్పం,భునిమాటయు నదియు నైక్ణమున శోభిల్లకా 
విని మణికంధరుం డ్యచూ,నిని సందియడకు మితండ నీవిభుం డనియెన్ 164 

(1 ౨ 

. ఆవధూటియును సన్మ్యఃకందళ త్ర పాలంకృతం బగుసద్విలాస మకరం 

బతిం జూచి సంతోషభయభ_క్రివినయంబు లుదయింటుం దగురీతి నువచరించి 
యిందాంక నెజుంగ శేనేమియంటినా మిమ్థునను చుంగన్నీ ళ్లు రానడంచుకొనుచు 

నడవ్రల మాటల లమ దొంటికై వడిం గొంత దోంచుచున్న 

వసుధ మానిసి బోల మోగ్గసులు "లేళ 
యనుచు నుండుదు భాగ్య మ ట్లునికిం చేసి 

యిప్పు డీయన్న చే ఫలియించె నదియు 
సజ్ఞనులగోష్టి, యిహవరసాధకంబు, 165 

. అని మణికంధరుం గనుంగొన్ని విను చుండుదు మునుపు నిన్ను వేమలు నిచ్చో 
టన దూర గి వణబలం,బున నీయన నీదుగానముకా విని పొగడన్. 166 

థా, గంధర్యుండవు జాతి యెంచంగ శుభా కారంబు చంద్నత్రపా 

తే, 

సంధానత్తమ మద్వితీయుండ విలా సంగీతసాహిత్య ధా 

రంధర్యం బరయం దపస్వి వసుర ప్ర ద్వేషిభ క్యండవుకా 

బంధం బొక్క-టి గఖైె కావ మనంగా నాయన్న నీకుం దుదన్. 167 

అనిన ద చ్భాపగతి కాత్త యందు వగపు 

దనరం గలభాషిణి మణిశంథరుని జూచి 



i$ కళావూర్లోదయము 

er 

er 

ew 

మును కళాపూర్లుకథ నీను వినవె ధనదు 
పట్టిచే నంత య శ్లేల తిట్టువడితి 161 

అన నత డెందు నే నెటింగినట్టిద గా దని నీకు నెచ్చటకా 
వినబడి యున్కినో యది వివేకము నేయంగలేక వల్కె- ది 
ట్లనుడు మదిం దలంచుకొని యా నవు నీ వెడ గాంగం బోయి యుం 

టి నిజము తత్ప్శసంగము ఘటీల్సినయప్పుడు పల్కి య_ల్సేజీన్. 16 

నారదు ప పథమసందర్శనం బై బైవట్టి నాడు తత్క_థకుం బ ద్రిశ్న్ ప్ప ప సంగ 

మీ తెంచినవిధంబు నాతప స్వియు నపూర్వుం బిది యని యదు రట నొంది 

భూతభవద్శావిభువనవ స్వవు లెల్ల నిజయోగదృషప్టిచే నెమకి కాంచి 

తస కది చె చెవ్నరా దని న క జెప్ప ర”క యుండు టయు. గారణను గాంగ 

నతడు చెల్సిన బవాసంపదాదిఫలము 

దాను వినివంతవ ట్ల ట్ల కింతయును విడక 

బూస గ్రుచ్చినరీతి నాపువుష్షంబోండి 

చెప్పినది విని వార లచ్చెకువు నంద 1 

అప్పుడు. 171 

. మళయాళపుబాహణుం డొకం డలభఘువ వృతనామధేయుం డచటికి సంవ 
తృలనాకాయండు జనవిథి, తంత్ర! సౌళెంచి వినియెం దత్క_థవిధమున్, 

. విని యాకళావూర్సుం డననెట్టఘనుండొ తత్కథయంతయునువినంగలుగు 'పెవుడొ 

సంపదర్థంబున జపము చేసిన నయ్య వూర్వపుంగథ వినుప్రుణ్య మబ్బ 

నది వినువట్టిభాగ్యంబు సాధించినం దన్మహ_త్త్వంబుచేతను సమస్త 
భోగవైభవమాత్రములు గాక దీర్ట్రాయువును బు త్త పౌక్ర్రడిఘనవిభ వము 
గలుగునంట కడు మంచిమార్లంబు దొరళెం 

దత్కథాశ్రవణార్థ మోాతన్లి నేం బ్ర 
సన్నం గావింతు ననుచుం దా సలువం దొడంలొ 

మహిత మగుభువనేశ్వరీమంత జపము, 1783 

. మనమునం గలభాషిణియుక్కా దనకావముం దలంచుకొని వృథాహతి నిచ్చోం 
జనంబడునో తడసిన నం,చును నిద్దుని నతనినాలుం జూచి ఘనధృతిన్. ] 74 

* ఏల యిక: దడయ నీబలు, వాలు నియమమునగు. ద్రిదివవారాంగన యా 

ఫీలపు శోపమునకు నన్కుకూలంబుగ నడచి ల రాజ్యంబున్ 173 

. ఆమణి_స్తంభుం డాయక( జూచి యీసుము ఖాసత్తి యో హారిణాశీ తొలుత 

జీను నీవై ంగత్తి యెత్తిన నిన్ను వ్రేయక యుండ నీజగదంబమిాంది 
యాన వెట్టదె యటుగాన నే వెజుతు నీ పయిం దెగమునువటిపాశ్లై చాలు 
నని మణికంథరుం గనుంగొనినాదువా లొసంలగేిదం గొని యీవరెొదరునోతీ. 
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ఆ. చెప్పినట్లు చేసి చేకొను మత్యంత, విప్రుల మైనరాజ్య విభవలక్షీ 

ననుచు( బలికె నతనివనితయు నోమశ్కికంధర యిది మంచి కార్య మనియె 176 

వ, అనిన నతం డతనితోడ వెండియు ని ట్లను నలకాబరుశాపానుభవంబునకుం 
గాంచుకొనియున్న వానికి నీదుష్కుర్మంబున సాధించిన రాజ్య వె భవం 'బేమికీర్సి 

సుకృతంబులకు సాధకంబు నయ్యొడు నని చింతింవవల దని వార్యం బెనకా 

పానుభవంబు వరోవకారంబు నెక్కింవ నుద్యోగించి తనయంతన చేరి యత్యంత 

పార్థ నంబు చేయు చున్న యిన్నె లంత చేత మహా దేవికి సంతర్పణము సేయుట 

దుష్క-ర్శం బన రాదు కావున నప్పడంతి చెప్పినచొప్పున నడప వని య త్రెజం 

గున వటియు( 'బెక్కువ్ర, కారంబుల నొడంబఅిచిన నెట్టకేలకు నాదయాళుం 

డియ్య కొని నియమపూర్వకంబుగా సవ్విధికి గడం గెం గలభాషిణియు మణిస్వం 

భునకుం దదంగనకుం ద్ర కామంబు చేసి కన్నీళ్లు గ్రు క్కు_కొనుచు నిక్కలంక పా 

టు తేక్కి.నభయంబునకు గాదు సుండు మిము నెప్పుడు గురుభావన నా రాధింపు 

చుండ లేమికిం గాని యనుటయును సుముఖాస_త్తియు నోయన్రు మననెస్మునం 
బులకూర్మి యింతటన పోయెనే మీదట నైన నీవతియు నీవుం గోరినట్లు మ 

మ్లు గురుఫావంబు నడుపుకొనియెద రనినం గలభాషిణి పునుప్రన ప ణామంబు 

లాచరిం ది ముకుళీతకరమల యగుచు ని ట్లనియె 177 

శా ఫూతం బైనమవీయపుణ్యయుగ మోసప్రజ్యంప్రుటిల్లాల నీ 
పాతివృత్యముచందముక విన మది౯ా భావింవంగా నె్ట్టిదు 

ర్నీతిప్త క్రియవారి శైనగృపతో నీవచ్చినం గల్చుం ద 
త్పాతివృత్యము నాకు మో:ద నయిశం బ్రా వీంప పెదపవే 173 

క, నావుడుC బరమవతివ్రత, వై వెలయుము రాజ్యవైఛ వానుభవం చెం 

తే వంర్తిల్లంగ నలరుచుం బోవుండు మముబోంట్ల నీవిభుండును నీవున్. 179 

4. అజ్జ్టట్టుచంచలింపకు దృథాత్త్మత నుండు మటంచు నిప్పులే 

మిట్టివి నీకుం దెల్ప్బునవి యెయ్యవి పెండ్లికి బోవునట్లు గ 
న్పట్టుచు నున్న దాన వతిభవ్యవి కౌసము సుబ్బు. జూడ నిక 

గట్టిగ నెన్న బేవతవు గాక నరాంగనవే మృగేశుణా, 190 

చ అని తనుం బల్కునజ్జలరుహాకీని వీడ్కొని సిద్దువ క్రముళ 
గనుంగొని నన్ను నంవితిరె ఖగ్తము నిచ్చెద గే యటంచు నా 

తని బలుక త్తి బుచ్చుకొని తా మణికంధరు చేతి కిచ్చి యోగ్య 

నియము గంధమాల్యవతి మై కలభాషిణి నిరి్భిశంక తోన్, 151 

క. తగ నాక _క్టికి నభిముఖ్క, యగుచుం బద్ధాననస్థ యె కూర్చుండెలా 

మోగ వెంతయు వికనీంపంగ, బిగి వదలక ఫొదలు మదిగభిరత మెజియన్ 189 
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ఉ. కాంత యనంతరంబ మణికంధరుం గన్లొని నీ విశకా విని 

ల్ని 

om 

శ నుక్చ)ణానుతాక్సర్య, 

శ్చింతత దేవి కరణము నేయుము కొంకక దద్దరిల్ల కొ 

క్రింతయు శంక లేక మెజియింపుము చూచెద నుద్ధతద్విష 
తృంతతికంఠఖం డనవిచక్షుణక్మి టీణ బావహుశే 'ర్యమున్. 183 

సమరంబున నెడిరించిన సమదాహితవీశవరులం జక్క_డ(చుట నై 

జము మోకు న్య్వియెడలకా, భ్రమయక శేనుఅవ కునికి పటు శే ర్య మునన్ . 184 

అని తెలి చెడికలభాషిణి, మనసు తెలివి కరుదువడుచు మణికంధరుం జే 

మని చెప్ప నెట్టకేలకుం దనవమపి నూల్కొటల్పి నడ వెం దద్వచనంబున్. _ 185 
అప్పుడు మృగేంద వాహన యతని నుద్దేశించి యోమణికంభర నీవు దయాకు 

లత్వంబునం జేసి యాబలిసమర్పణవిఛానం బోొకిం చుక విలంబనంబునం చేసి సలిపి 

తివి గావున జన్లాంతరమా త వ్యావ థానంబున గద|ోయావనుండ వగుచు మ 
వోరాజ్యవై భవంబు లనుభవిం చెదు కలభాషిణియు. బాణభఛయంబు లేశంబును 

లేక *మత్చీ్రీణన తాత్పర్య ఖై ర్యాదిగ ణంబుల చేతను మిక్కిలి మెస్పించెం గావున 
మామకపసాదవిశేషంబునం జేసీ యివుడు వునస్పహితమస్తకయు నిజవురీవ రీ 
యు నైతనబంధుమి త్రా, దుల నలంకరించు నని యానతిచ్చె నిచ్చెలువయు నట్లు 

బ్రదికి కను విచ్చి నలుదిక్కులు పరికించి యప్పుడు దా నున్నయదిద్వ్వార కానగర 

వేశ వాటిభూమణాయమానస్వభవనా రామభూమి మై యుండుటకు వెజుం గం 
దుచు నివి యంతయు మృ గేంద్ర వాహనామవోశ__క్లికృపావిలసనంబు గాంబో 

లు నని యచ్దేవిం గొోనియాడి తనగమనాగమన పృకారంబు సఖీ ప్రముఖనిఖల 

జవంబులకు వినిపించి ఘవత కాద్బుతంబులు గావించుచుండె నిట మణికంధ 

రాదులు నవ్వరవర్శినీళగీరఖండంబులు నదృశ్వంబు లగుటకు వెజంగంది య 

య్య్యాదిమళ_ క్రిసూ_క్రిమహిమ వలు చెజుంగులం ద్ర శంనించి రంత మణికంధరుం 

డు మృ గంద్ర వాహనకు దండ ప్ర ణామంబు గావించి సుముఖాస త్తిమణి స్పంభు 
లం దగువిధంబుల వీడొ్క-ని శాపానుళవ కాలంబు వ్రతీతీంచుచుం గృృవ్దద_తృం 

బె నతనగత్నమాలిక యచ్చట జవపరుం డై యున్నయలఘు వ్ర తునకుం గృ 
స్టార్చణబుద్ధిని సమర్పించి విపంచి యశేవిగృహంబున నొక్కవలభివిశేషవివరం 
బున నన్యులకుం గానరాకుండ గు_ంబు చేసి 186 

. అమృణికంధరు( డంత మృనమ్థునం, బే రేచు చున్న నలకూబరశా 

వమ్థునం జనియెను శ్రీ,శై ,లమ్లునకును భృగునిపాతలంవటమతి మె 137 
తనసునుఖాస త్తి దనకు శుక్ఫూషనే యంగ వ.ణిస్తంభుండు నమ్మృ గేం ద్ర 
వాహనవేవినివాసంబునందు సత్యంతజితేంద్రియత్వంబు మెజనీ 

యష్టైంగ యోగ విద్యా భ్యాసనప్రాఢిం దనె నజ్జలజనే త్రయునుం బతికి 
వలసినపరిచర్య సలీపినతుదను దదాజ్ఞను మునువటితనదు యోగ 

దమం... అనితను. కా. అతల అ oo న న శల. అకా దా నాక. కనా. తరాల శా oon 3 



& 

క, 

చ 

చాల ాలననస మం. చలం యు దా లాలా ద మల్లో 

చతుర్థాశ్వాసము. 105 

వ_ర్తనంబు ప్రేమ వదలక తత్పర్పిశీలనంబు నెపుడు నేయు చుండె( 
దదనిశ ప్పృయత్న తాత్పగ్యమున నల,బ్ధావ కాశుం డగుచు నతనుం డుడుగ. 188 

అంత మణి స్తంభుండు దన,యంతేగికరణంబునందు నల రా రెడుదే 

శాంతరవ స్తువి శేషా క్యంతదిదృతు౯ా డిగంతయాత్రావరుం డై. 189 
. వరజవశాలిం దనేకేసరి యాకర్షించి యాత్మ సతియుం దానుం 

బర మో తాహామునం | గృ తాధిరోవాు: జ గగనమున యే చ్భాగతులన్.. 

అరుగుచుం గనుంగొనియెను భీ, కరమకి రతిమింగిలాదిఘనజలజంతూ 
త్కృరవిహ రణఛృళసాంద్రు కొ నిరసమఘునుఘుమర వావనిద్రుపముద్రు న్. 191 

. అవ్విధంబున నయ్యంబుధిం గనుంగొని తత్స) కారంబు శాతుకశారణు బగుచు 

సొంపు మూజిం దనవనిత కతం డి ట్లనియె, 102 

| నీకరబ్బంద మెంతయు నళీతమరీచిమరీచిజూ" "లమె 

శ్రీకృతథాళధళ్య మయి లేజరిల౯ా నిజధర్మ మెనర 
త్నాకరభావ మూజలధి యంబుజలో చన చూచితే కడుం 
బ్రాకటమై తనర్చం దన బాహ్యువిభాగమునందుం జూ వెడున్. 193 

ప్లలిణాం? చూడు కడు నొ వ్పెడునీరము నిండం గాంగం దా. 

గోలి తిమి ప్ర, కాండము శిరోవివరంబున వెల్వరించును 

చ్వేలసు వుటూస్ణ థార యల వేలువుపేటిపయిం గుతూహల 
శ్రీల మరున్నదీవిభుండు చిమైడుచిమ్మనగోవినీ రనన్ 194 

ఉగ తిమిశిరోరం ధ నిష్య్యూత మగుచు 

నెగయుసలిలౌసు మది యెందు మిగుల నొవ్నె 

నబివేరిటికుండలి తాంగభోగి 
థ్ 

యుస్సు రనం దనవడి గా_క్లైనో యనంగ. 195 

: బెర్వము పేర పకోఠరవిరవోనల మెంతయు నంతరంబుకకా 

బర్వుం దరంగ బాహువులు బారలు చాంపుచు నీపయోధి యో 

వర్వసు థాంశుబింబముఖ భానీలెడుం గడు నుల్లస దనా 

ఖరర్టిసుపర్వసింధువును గాంగిట నెంతయుం చేర్పు న వడిన్. 196 

విక చాబ్దానన యాపయోధి శశియావిర్నూత కాలంబునక౯ా 

సక లద్వి:వతీగనణంబు యిగళత్సంస్రా ప్తినవోరల్లి స 
నృకరీభంగవయోధర త్వమునం గన్ఫటకా రసో జ్రంభ ణా 

ధికతం జేయుచు నా చరింగం గడంగుకా దడివ్యాపగా డి శేవమున్. 197 

ఉదకము: గ్రోలవా లెడుపయోదము పౌరువశేళిసం భ్రమా 

నం త షట. హ్ న దటిద్విలాసేముల్ 
అ I దయాం కానా TN 

l ద్భుతవిగళ, 

14 
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తదభివృ తాంగకస్ఫురణలం దలపింవంగ నీవరెరాధియొ 

వ్పీదము శయించినట్టిముర భేది తెజింగు వహించెం జూచితే. 

క, అని పలుకుతనదుపలుకుల్కకును మునీముసీనగవుతోడం గోమలి లజ్ఞా 
వనతముఖి యయిన దద్విలృసనజృ్బృంభితకుసుమళ రవళంవదు6 డగుచున్, 

తే, తనదుభావంబుం చెలువ నవ్వనిత మీకు 
వ లసీనవిధంబునం బ్రృవ్సిలుట గాక 

యిందు నాకు స్వతం త్ర త్వ మెక్క-_డియది 

యనియె ననుటయు నానిద్ధుం డాక్శ నలరి 

మూరలిని =-- 

కిసలయకుసుమాభూకీర్ల నానావనాం తో 

ల్ల సదభినవకుంజన్ఫె "ఘర భాగంబులందుకా 

బిసరుహాదళనే త్ర కా బ్రేమతోం గూడి నానా 

198 

199 

200 

వ, సవశ రవిహోరప్రౌఢిం గ్వీడించు చుం జెన్ 201 

కె, అలఘు వ తాహ్యాయుం డను, మళయాళ పు బ్రావ్యణుండు మహనీయసము , 

జ వ్రలనియమంబున జవవిధి, సలివెం బూర్ల ముగ "రెండుసంవత్సరముల్ , 

ఉ శీతలసత్యభాషణ విశేషవిలాససమార్థి తాఖిల 
శ్రోతృజనానురంజన విరోధిన రాధిపగర్వభం జనా 
నీతిక లాతికౌశ లవినిర్మిత భార్లవ దేవమం త్రి వి 

ఖ్యాతివిభూతిగర్హ్యణ నిరంతరకల్పితవిద్వదర్హ_ ణా 

క, నరసింవా పృభునందన, నరసీింహాబలారిగమసఘఘనసనేమబలా 

నరసింహాకృషాస్పద క్కిన్న రసింవాగనపదస్థనతికృద్ద/)వి ణా 

తోటకవృ త్రము. 

మానసుయోధథన మంజులని త్యానూనయశోధన యుజ్జ్వలకృ త్యా 

202 

203 

204 

దానసుబోధన ధర్మదకృ ళ్య్యా, దీనమహాధన దీపితసత్యా, 20 

గద్యము ఇది నిఖిలనూరిలో కాంగీ కారతరంగితకవిత్వ వై భవవింగభియమరనార్య 
తనూ భవసౌజన్య జేయనూరయనామ ధేయ ప్రణీతం బై నకళాపూరోదయం బను 
మువో కావ్థంబునందుం జతుర్ధాశాషసము, 



శ్రీరస్తు. 

వ ల పక న్లో ట్ తు వా 

వంచమాశ్వాసము 

— 

దఖ్యాతిని రాకృతి 

సశీ| వై దుష్యసుపుష్యుదస్ధవై భవ యపరి 

వ అవధరింపు మవ్విధంబున నలఘు వృతుండు భువ నేశ్వరీమం తే జవంబు 'రెండుసం 
వత్సరంబులు పరిపూర్లంబు గాంజేయ నంతటమృ గేం ధృవాహానయో బ్రావణుండ 
నీయభీష్టంబు వేజొకచోట సిగెంచు నని పళ్కె_ నవ్చలుకులు వినంబడునంతనతం 

'డాకన్నీ వోద్దూతతీవ్ర వ వాతేనిపతితుం డగుచు న నేకజనవదవ్యవహితం బె నయొక్క- 

పురంబునడుమ రాబస్థా నమధ్యంబునం బడి తదీయమో భాకులత్వంబున నొక్కింత 

తేడవుండి మూనీనకను తెప్ప లంత విచ్చి నలుదిక్కులుం బరికించి తనవతనప, కౌ 

రంబునకు వెజంగువడు చు. జుట్టుననున్నస భాసదులం గొందజనుగ బ్రెదుర రెండవ 

దే వేంద్రుంబో లె నపూర్వ వై భవంబుననున్న యొక్క రాజును నతనియ గ భాగంబు 

నంబనీండితో "ట్టియలలోపలం బొత్తులలో నున్న యొక్క చక్కని బాలికనుం జూచిం 
యొక్కి.ంతతడవ్ర నివ్వెైజిపాటున నిళ్చలుం డగుచు నుండి పదంపడి దిగ్గనలేచి 

మణికంధరద_త్తం బై నతనరత్న మాలిక యాశీ ర్వాదవూర్వకంబు గానా రాజునకుం 
గానుక వెట్టుటయునతండున త్యాదరంబునం గా కొనికొంతస మిపంబునం గార్చుం 

డ నియమించి యప్పటికిం దత్కులనామమా త్రంబు లడిగి తెలిసి యిప్పటినీయా 
గమన ప్రకారం బత్యదు తం బి చెప్పెదవుగాని మటు మాట లాడకయొక్కి-౦తే 

నిలువ్ర మని పలికి యిప్పటి కానుక లెవ్వియైనను దీనిసొమ్దుల యనియమణివో 
రంబు దనయొద్ద నున్న యాశిశునునకుం బెట్టించె 2 

క, అ త్లతీన తదీతల నా, పొత్తులలో శిశువు చిబుకము గళంబువయి€ 

వార్త నది చూచి కెలిదటు,కొత్తుచు లేంజెక్కు. లమర నొయ్యన నగియెన్, $ 
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క, తిరుగా కెండేండ్లకు నీ సురుచిరవోరో త్తమంబుం జూడంగ నాకు౯ 

దోర కె౯ా గనుంగవ చేనినయురుపుణ్యము నేండు వెండియును ఫలియించెన్. ద 

తే అనిన విని యేమి చెప్పంగ నచట నున్న, వార లెల్ల జిత్సరువున వ్రానినట్టి 
పృతిమలునుబో లె నతినిశ్సలత నొకింత,తడవు గనుపట్టి రత్య ద్భుతంబు నొంది. 

ఉ. ఎంతయు విస్త యంబున మహీళు(డు బాలికమోముం జూచి య 
త్యంతము వింత వీవలుకు లారయంగా నిదియెట్టి దేవతా 

కాంతయొ కాక యేవిధప్రుగారణజన్మయొ యింక మాట లా 
డింతము గాక యంచు దనజెందమునం దలఫోసి యి ట్లనున్. 6 

క, ఓయద్బుతంపు బాలిక, నీయుదయం బరయ రెండునెల లయ్యునొ కా 

దో యెట్లు వనికి తిమెయి, నేయెడ రెండేండ్ల క్రింద నిది భూచితివో. 7 

క అన విని యిటమునుపటిన్యా జననంబున నేను వీని: జాల గుబుతు గాం 

గనుంగొన్న దానం గావున ననభూ- యామాట యంటి నని యది వలిశెన్ 6 

వ, అమృహీపాలుండును నబ్బాలీకనుజూచి నీవు కారణజన్యవు గాని సామాన్యం వైన 

మనుజశికువవుమా త్రంబు గావు కావున నీ తెటింగంతయు నెబుంగునందా(క జెం 

దం బమందకౌతుకసంరంభంబున సంభ్రమించు చున్నయది నీవూర్వజస్త్య వర్తనం 

బు లెవ్వియేమి కారణంబుననిచ్చట. బుట్టితివెణింగింపవలయు నని ప్రార్థించు టయు 
నది తనవూర్వజనృ్నవ_రృనంబును దజ్జనృనిమి_త్పం బై నతత్ప్చూర్వవ_ ర్తనంబును 

సంస, రణసంబంధపరంప రావశంబున సమ స్తంబును గరతలామలకంబుగా నాక 

లభించి తనపలుకు లాస్థానం బెల్ల సావథానం బగుమ వింజమా(కిడినట్లు వినుచుండ 

నన్న రేంధ్రచంద్రునకు నిట్లని చెప్పం దొడంగె 9 

రా వినవయ్య యోకీ_రిభన యిట మునుపటిపుట్టువు గాక తత్పూర్వ మైం 
పుట్టువునందు నంబుజగర్భు దేవి సెంచినయట్టిప్రోడి రాచిల్క_ నేను 
నాకు దజ్జన్మంబున౯ా శాప మొక్క-టి తగుల శెండవమేను దాల్బవలనెం 

దచ్భాపమూల మంతయు నీకు వినుపించెదను విను మిది నిమి త్తముగ నైన 

అ. నొకయవూర్వకథ సముజ్జ శ్రలరనభావ, మాయురభ్యుదయకులాభివృద్ధి 

హేతు వతివవిత్ర, మిప్పుడు వినిపింపం గలిగె జిహ్వా కలిమిఫలమునొంద. 10 

మత్తకోకిల. అంబుజూాసను రాణి వాసమునందు నేను వసీంచు కా 
లంబునం దొకనాండు మోద మెలర్చ నాయన వాణితో 

నంబ రాభ రణాంగ రాగసమంచి తాకృతివై భవా 

డంబరంబు కరంబు వింతే బెడంగునం గనువట్రంగాన్ 11 

క భవనా రామమునకుః జని, నవనానా ఖేలనము లౌనర్పుచు నరవీం 
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దవనా మోదభ రాలస్కపవనామోదములచేత భావము లెసంగన్ 12 

తరుణసంతానక చ్చాయం దలిరుం బాన్సు 

నందు నాసరోవరమున కభిముఖముగం 

బవ్వళించెను దనపాదవల్ల వంబు 

లూరువులం చేర్చుకొని వాణి యొత్తుచుండ 13 

అంతట నంతకంతకు నిరంతర మె తనరారుమారదు 

న్ట*ంతతం గాంతం చాన్బునకు దా చ్చెను దన్నధు రాధ రొమృ తా 

(కాంతిరసోద్దతి౯ దనమొగంబులు నాల్లును నొక్కమాబ య 

త్యంతముం దత్తరిల్లంగం దదాననముం దనశై మరల్చుచున్. 14 

. ఆలీలలకు నవ్వి మేలుమే లెంతయు నీవింత లన్యాయ మింత గలదె 

విరామొగంబులు నాల్లు నీమాడ్కి. నువ్విళులూరిన నేకాస్య నొక తె నేను 

జాలుదునే యివి చాలిం చెదరొ మతి యేమెనం గలదొ యం చామృగాథీ. 

మెడదిగించుచు నించుకెడగవ త్ ము నిల్పి . యధరంబునన పాణి యజ్షమిడుచు 

మొలకనగన్చను గోవంబు శ టా జిలుకు 

తటుకుచూపులు చూపులో. దర్హనముల 

వక, తభ్రూలతాతాండవంబు సిరుల 

మిగులం "గెరలీం చెం బ్రీయుమది మెజయుమరుని 15 

ఆయజూి. డప్పు కరము బల్లి ని వంచి మోవివె 

జే యటు పార దొబ్బి పలు చేళ్చి నొకించుక నాటునట్లుగా 

నాయమకుం గళాభిదుర మై మది నిం వానరింవ మోహనం 

బై యుదయిం చె నొక్క_మధు రాంచితళ బ్బము కంఠఫీమలోన్ 16 

. అంత నావాగ్గోవి యావిధంబున నొదవినక ₹ మర్మ భదనసా మూ జ్యసంపదనుభ 

వావస్థమానలాఘవశంక నప కెాళంబుగాం గడవి . 'వుచ్చుటక ను నుపాయంబు(జిం 

తించి తద్విరోధ కారిణి మైనపీభునియభిమతశేళికి విఘాతంబుగ నధరవీడనాసహ 

త్వనాటితకంబున నలుక గల్పించుళొని యవ్వలి మొగంబుగాం బొర లె నేనప్పుడు 
తదీయభావం బంతయు నూరుశ్షేషనయనాంతమిోలనాదు లైనశాన్త వ వ్రనీద్ధలత 
ణంబులచేత నూహించితి నజ్జలజభ వుండు తద్విరహదశావికలితరై ర్యుం డయ్య 
నుల్లంటు నల్లుట నట్టు నెట్టుకొలిపి యి ట్లటు దెల్చుటకుం జొరకుండి యంతట 

బురోవ ర్రికాఖాసమాసంజితసమంజసరత్న పంజరంబున నున్న నన్ను ంజూచి యో 
చిలుకచలువ యుబుసువోదు కథ యొక్కటిం. జెవ్చవుగా యనుటయు నేను 
నో దేవ దేవరముందజ నెట్టికథయు నేను జెప్ప భొజనంబనే మిరు శెప్పితి 
"రీని వినియెద ననుడు నళ్లేని వినుము వెవ్పెద నిని యి ట్లనియె 17 

: కాసారసంజ్ఞ తోడను, భాసిల్లు చు నున్న యొక్క-వట్టణమున ల 
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ew 

తీసంపద నొవ్పెడుసువిిలాసు(డు రా జోక్క_రుండు కళా వూర్లుం డనన్. 18 

ఈజగనుల: గలతనసరి, రాజుల నందజను జయధురంధరుండు మవో 

రా జితం డొనరించెను నిజ రాజితలీలాకళావ రాజితు లనంగన్. 19 

. ఆతడు సద్య|ోయావను(, డై తోడన యొకస్వభావుం డనుసిద్దునిచే 

నూతన మొకమణియు సను, ద్ద్యోతితశార్థము మెటుంగుదూపులుః బడ నెన్, 
౧ 

ఆమణిశలాక యరుణ మై యద్భుతంపు 

రంగు గలిగినయది యామెజుంగుందూపు 

లత్షయము లాశ రాసన మతనువిజయ 

గౌరవానీకసం ప్రా, ప్పీకారణంబు 21 

. అంతట నొకడు మదాశయుం డనుజగతీనాయకుండు రూపానుభూతి 
యనుభార్యయును దాను దనమంత్రి ధీరభా వాఖ్యుండు దోడు రానట యదృచ 

నొక్కింత పొలయుటయును దత్క_ళా వూర్లుం జాత్త కోదండవిపోరవటుత 

ధీరభావునిం గడుదూరంబు గాం బలాయనము నొందించి మదడాశయాఖ్యుం 

దనకు ళరణు వొచ్చినవానిం దత్క-శ త్ర, 

యు క్తముగ చాసుంగా నేలి యూడిగంపుం 

బనులు నేయించుకొనుచు నింవనయు నిలీవె 

నతండు వర్పిలుచుండెం దదాజ్ఞ లోన. లైల 

. అని చెప్పిన నష్పలుకులు సభూవిలాసలో లలో చనాంచలక షితకర్ణికి యగుచు 
నాకర్షించి యించుక నగుచు శారద నన్నుం జూచి యాకళాపూద్దుండు మతి 
యేమి యయ నతనికిం దల్లి దండు, లెవ్వ రడుగు మని కజప నేను నట్ల యడు 

గుటయు నజ్జగద్దురుం డి ట్లనియె 28 

. అభినవకౌముది యనుకాంతచే నంత వరియింపంబడియె నవషరవిలాసుం 

'జాతనికిని సుముఖాస_త్తియనునది తండ్రియు మణీ మణి_స్పంభుం డనెడి 
వా(డు తల్లియు నన వాణి హోసంబుతోం గృక్కునం గ్రమ్మతి శాంగిలించి 

యింతలోనన యార యెన్ని తబ్బిబ్బులు దద్దరిల్ల కుం డంచు ధవ్చనివీంు 

చతచి యెళ్రైటు లారాజుజనని మొగది 

యును జనకుం డజాండువాండునా యనుచు మణీయు 

మిగుల నవ్రుష చుం జెప్పు. డామోందు (వొణ 

రమణ మతి యేమి యయ్యె నారా జనుటయు 24 

ఆనర్శ లీలచేత శ,తానందుం డధికసంభృ తానందుం డై 

తానును మే లొవ్చంగ న, వూనినిమెడం గాంగిలించె మక్కువ మిన్. 25 
తే వదనములు నాలుగిటికిని వరుసం గలియ 

మెలపుతోడన కంఠంబు మలంచి మలంచి 
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యొసం దదధరపానమహోేత్సవంబు 

గళము గాంగిలితోన చెక్కులు నిమురుచు. 26 

. చెలువయు నంత నం దొకటిచే జనితాధరవీడ మైన మదిం 

గొలంది యెబుంగ రెందు నని కోపము జూపుచు. జాలు జాలు న 

వ్వలం జెవ్టం దేమి యయ్యెను భవత్క-_ధితుం డలరా జటంచుం గౌం 

గిలి విడిపించి మోము లికుగోలను బాయంగ బల్ల బట్టినన్ 27 

దాన బి, కాశితంబు లగుతత్కు_చకుంభ విజ్బృంభణంబు తే 

గాను బెడంగుం గొంతవడిం గన్లొని చొక్కు_చు నంత మోవితీ 
పానె నజుండు వెండియు( భీయత్వముతో నివి యెల్ల నేర్తు రౌ 
నా నృవుం జేమి యయ్యెం గధ యానతి యిం డని పల్కె_ వాణియున్. 23 

వమియు నేల యయెెడు నమ్మవో రాజు సత్వ దాతుం డనుసచివ్రుం డంత 

రమణితో నంగదేశమునందుం గముకకంరో_త్తరం బనువట్టణో_త్సీమమునం 
దన్ను. బట్టము గట్ట నున్న తసామ్రాజ్యవై భవ వశీ శ్రీసముజ్జ (లత నొవ్న్చె 
నతని యాపురికి మదాశయుండు పసీండి కోట పెట్టించి యెక్కుడుగ నతని 
దయ వడనె నంతం దనదుభార్యయును చాను 
నుడుగ కభినవకౌముదీయుతుని నతని 

గొలుచుచును దన్మణివిలోకగుణమహ_త్వ్వ 

మునను మధురలాలస యనుతనయం గనియొ., 29 

కని తన్మణీగుణంబునకు మెచ్చుచు(బ భమాగముండును ద్వితీయాగముండు తృ 
తీయాగముండుం దుశీయాగ ముండు నాం బ బ్రఖ్యాతి నొహ్పువారలు నలువురు 

తత్పురోహితులు సత్వరము కళా సూర్తుం బేరి యాతండు న స! 

బ రా్యాయమునం దారు వట ట్ర తత్సంస్పర్శ్మమహిమ చె నానందమగ్ను లయిరి 

. యతడు తద్వశీకృతాత్తు లె చై వారాశ్సి,యించి యునికి? దనదుహృ వయమునకు 

నియతివళతం జాలం బ్రియ 'మగుచునికిం దృత్క్రాయల కె నిచ్చగించియుండె 

. అంత వారిలో నొక్కరుండు మిక్కిలి మందెమేలన్మున నమ్మణిని గరంబు నొక్కి. 

పట్టుటయు. గళావూర్లుండు కోకగించుకొొని వారి: బాయందోలితవవ రాధంబు 
నం జేసి తత్సాఏమి యె మైనమదాశయునికనక ప్రా కారంబు నాల్లక విఘటితంబు గాం 

'జేయించె నతండును దానికి దలంకక తంత శకేమియె శై నను దనవా(డనతేని 

దేశంబునంద యెంద నను బతిశెద నని కళా పూర్ణునేవ సిడిని కుటుంబసహితం 

బు గాం గ్రముకకంలో _్రరపురంబు వెల్వడి యొక్కి-ంచుక చనుచుంజ 31 

. కశ్టైదుటను బూర్జకలళద్వయం బతిశో భనస్ఫూ ర్తి మై సొంపు మజ 
గని వేడ్క. నుబ్బుచుం జని సుఖంబున మధ్య దేశ ంబునను జిరస్థితిం దనర్భు 
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cio 

రృముకకంఠో శ్ర కాఖ్య పురంబు వెడలునప్పుడు వయాణమ్షోభమునం గృళత్వ 

మును బొంది తే కనిముద్దులపట్టిని మధురలాలసం దలంనంగ నెజుంగండ 

. అప్పు జేమి నెప్ప నాతం డావువు(బో(డ్కి యెట్టివా రని గణియింప దంత 
మిోందమిం:ద సుఖనిమి త్తంబు లొదవుచో, నడుమం జెందునిజజనంబువీడ 82 

శృముకకంరో త్తరప్రరో_త్తృమమున కంత, నరుగుదెంచెను దిరిగి మదాశ యుండు 
నిజకుటుంబయు _క్షముగనన్ని సువుభాగ్య, మెట్లు వేరే చెనో మజియెందునిలక, 

. ఈవగిది నేగుదెంచి కృళ"పూర్లుని గనుగొనం జెలంగె నిజకృళ 

తా(పగమోల్లానిని యె, యేవునం దత్పుత్తి యంత నెంతయు. దెలివిన్. 84 
ఈ 60122 0) 

, అంత మదాళశయుం డట్లు చెటి కరంబు పొద లెడుసుత గ ళావూర్లునొద్దం 

దగ నిల్సి యతనికిం దత్పకారముం 'దెల్పీ యిట్టిచి తమహ _త్ర్వ మేరి శెనం 

గలదె యుందును నీక కౌకంచు భార్యయుందానుదన్మ హిమయంతయునురమణ 

బొగడుచు నింపునం బొదలి రత్యంతంబు నతనిష్టరోహితు లపుడు వినయ 

. పరత బ్రథమాగమాదులు తిరుగ చేర 

5౮'కళావ్లూర్లు నాతండు నాత నిచ్చ 
లా త్రీ 7 

గించుకొని యుంజె నోతటిచ్చంచలాత్వీ 

సుప్రసన్న త్వే మెంతయు సొంపు మోజు లెర్ 

తే మధురలాలస యంతం గ్రమంబుతోడందల్లి దండ్రులప్రోదిని దరుణి యగుచు 
నాక ళా పూర్తు చేత ననన్వసదృళ, మైనయౌావనఫలము దా ననుభవించే, 36 

క నిరవధిక వే మోదయ, దురవహ్న వకందళనృృదున్మితశో భా 
సురుచిరకృత్రిమరోప ,స్ఫురణంబున బొమలు ముడువుచుక్ సతి వతితోన్ 87 

చ. అటు దలు డౌర యెంతటిమవోత్తులు మోారలు నాదుమిో.దనా 

కటకట మూవచోరచనకొళ ల మోభువన వ్రవంచసం 

ఘటనధురీణ యన్న నగి కామిని యిం దివు జేమి గాంచి యీ 

కిటుకు గడించి పల్కె_ డెటి(గింపుము కల్లిన నాకు నావుడున్ 88 

చెల్ల (బో మానవ సేయుచు నింతమా త్రము నెటుంగంగ లేన వ్రాణనాథ 

యాదంటవమాటలు నిిభఖావంబులవిధము నే నిచ్చినవిద్య ఒక్ ట 

యిప్పటిమనవృ తే మూాకథ సర్వంబు తుదముట్ట నేమినెచ్పెదరొ యనుచు 
నూరక యిండాంక నుంటి నంతయు జెవ్పెదను నది వినవలసిన వినుండు 

. కొలంకు కాసారపురముగాం బలికి యందు. 

బొలుచునామోనునీడ సంపూర్ణ శశియు 
ననుతలంబునం బలికితి రప్పుడు దానిం 

బ్రకటముగం గళ" పూర్ణం డకొరాజు గాంగ, 89 



వంచవూాశ్వాస ము, 118 

వ. ఆరాజు=ఆకళా పూరుడు; సరిరాజులనెల్ల వీలాకళావరాజితులం జేనెననుట = 

ఆవదనపవ్రతిబింబచంద్రుండె ఎల్ల ముఖచంద్రు లకు నెక్కు_డై నసౌందర్భముగల 

వాం డని యతిశయో క్రి మోమహ త్త ఏవి శేషంబు 'జెలిపితిరి ఇది యంతయు 

విస్పష్టంబు; మటే యతండు,స్వభావుం డనుసిద్ధుని చేత ధనుర్చాణంబులు నొక్క 

యరుణమణిశలాకయుం బడనె ననుట = భూలతావీక్షణంబులు నధ రంబును 

స్వభావంబు చేతన గలిగియున్నవి యనుట యని యొవ్వరి కబటుంగ(బడదు. 

మదాశయుం డనువాండు ధాపానుభూతి యనుభారర్టియుం దాను దీరభావుం 

డనుమం త్రి తో నలవోక యటుల వలసినమా" త, గళా వూర్తుం డాధీరబావుని 

దనధనుర్విలాసంబునం బలాయనంబు నొందించి మదాళయు నతనిభార్యతోోడం 

గూడ నొక్కించుక పృవర్థించె ననునది-మత్స )తిబింబంబు నిజభ్యూవిలాసంబున 

ఖే ర్యంబుం బాణం దణీమి మూాహృదయంబును దృషప్టిసహితంబు గా నాకర్షించి 

విడువ దనుట మై కానువించుచున్న యది; అంత నిష్పలుకులకు నాకు నవు 

వచ్చినది మత్ప్రతిబింబంబునం దోంచినం జూచి యానవ్వును లేళవెన్నె లతో 

సామ్యాతిశయంబు దోషం దద భేదాధ్యవసాయంబు గల్పించి యభినవకెౌముదీ 

శబ్బ్దంబునం బలికి యది స్త్రీ లింగ త్వసామర్థ కింబున స్రీనామభే మంచై కాను 

వీంవ నఖినవవశౌముది యనుకాంత చేత నతండు వరియింవంబ జెననం!36; ఆక ₹ళ "వూ 

రునకు సుముఖాసత్తియనునది తండ్రియు మణి_స్తంభుం డనువాండు దట్లయు 

ననుట=ఆ పృతిబింబంబు శోభముఖసా మోావ్యంబు కారణంబుగాం దత్కాసొర 

మధ్యమణి_స్తంభగర్భంబున నుదయించె నని చెప్పుటకాదె; అందు స్ర్రవురు 
పషత్వంబులు మోర 'లేమితడంబాటుననో విబ్బోడుపడం గల్చిం ది పలికిన నేను హో 

సౌత్సుకర్ణింబుల నాయలేక మూ కఫిముఖంబుగా6 బొరటిన గాసారమధ్యవిదోన్టీ 

తమాన పృతిబింబంబు వోయి మస్తుఖంబు మోకు నెదుట: గాన్న్చిందిన న్ పదీ 

యచడదేహాంబునందుం గంరోవరిఖాగంబునం గనువట్టుటం చేసీ యాక ₹"వూర్లుం 

డంగ దేళంబునం గ్రృముకకంరో_గరవ్పురంబునం బట్టంబు: గట్టుకొనియె నంటరి, 

అదియే మదీయాతాధీనంబు గావున నత్వుదాత్తుం డనుమంత్రివట్టంబు గట్టుట 
న్ా —రీ Jw © 

గాం జెప్పితిరి సత్వదాక్తుం డనగ - సమోచీనత్వేదాత్యుం డనుట తోంచు 
పార క్ 

చున్న యదియ; ఆంతట మిరు మత్క_ంఠపరిరంభ ణంబు గావించి యిది యు 

షదాతాధీనం బగుటను మోబాౌనాువులు సువర్షవర్త్లంబు లగుటను మదాశళశ 
3 ఆ ఇ గు 
యుండు క్రృముకకంర్ తృరంబునకుం బసిండికోటం బెప్బంచె నంటిరి; మా 

యౌాత్మీయు దృష్టి యు న్యెమనుశావశంబుననో మన్తుఖంబునం బాయక వరి 

ల్లుచు మధు రాధ రెచ్చ యార్చించుట యరనసి మదాశయుండు రూపానుఖూతి 

సహితుం డై యాకళావూర్డునకు నేవంచేయుచు. దన్మణిశోలాకముహా త్త ంబున 

15 
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+[మధురలాలస యనుతనయం గాంచె నంటిరిిఅట్లుుమధురలాలసం గనీన దన్మణి 

శలాకమహిమకు మెచ్చుచుః బ్ర బథమాగము ప్రముఖు లయినముదొ శ యునిపురో 

పితు లమ్హణిశ లాకం బట్టి Fen దత్సంస్పర్శనమవా త్త త్ర (ంబున నానందమ 

గ్న్ను లయి ు రనుట = షయ నా నంతరంబున మోముఖంబులు నాబ్దును మదీ 

యాధరపానంబున నింపొందె ననుటగా బె! యాముఖంబులు బుగ్యజాస్సామా 

థర్వణప్రాదు రా వకారణంబు లగుటను మోయాత్తకు నధీనంబు లగుటను ట్స్ 

మంబున బ్ర, థమాగమాదినామభేయు లై నమదాశయునిపురోహితు లంటిరి, 

అంతట నేను మోముఖచేస్టలచేత నధరవీడ జనించిన గోపించి వాని వారించి 

కా(గిలీ విడిపించుకొనిన నది కళా పూర్ల్ణుండు తనతాల్సినమణిశ లాక యౌాబ్రాహ 

ణులయందు నొక్క_రుని చేత నొంతవీడితం బెనం గనలి వారిం బాయందోలిం చె 

ననియు. దత్వా (మి మైనమడాశయుని కనకప్రా కారంబు విఘటితంబు చేయించే 

ననియు బలికితిరి; 'అంత చేవరచి త్తంబు దృష్టిసహితం చై మన్తుఖంబుకు 

విడిచి పరిరంభవిశ్లేష ప, కాశితంబు లై నయితే రావయవంబులకుం బోయిన నమ్మ 

దాశయుండునిజభా ర్యాస మేతుం డగుచు నాకళావూర్జునేవ విడిచి తదాశ్ర్రయం 

బై నయంగ దేశంబునకుం బోయె నంటిరి అట్లు పోవుచు నెదుట నొదవిన 

పూర్షకలశ ద్వయళుభనిమి_తృదర్శనంబున నుబ్బుచు 'నేంగ మధ్య దేశంబునం జిర 

నివాసంబు గావించె ననుట=వమోజయుగళసందర్శనంబున నానంపంచుచు నరిగి 
వలగ్న భాగంబు నవలంబించి తడవు నిలిచె నని పలుకుట గాదె; ముఖంబుం బౌ 

యుట యాదిగాంగ నధ దేచ్మ యడంగినం బ్రయాణమిభంబున మధులలాలస 

కృళ త్వంబు నొంచె నంటిరి అంత దృష్టిసహితంబుగా మిోాయాత్త తిరిగి మన్లు 

ఖంబునకు వచ్చుటయు దానం జుంబనేచ్చ మగుడం బరితుష్టినొాందుటయు నది 

ముఖపానంబుచేత సఫల మగుటయుం గ్ర మంబున మదాశయుండు కుటుంబ 

సపాతంబుగా మరలి కళావూర్జునినేవకు వచ్చె ననియు దత్కారణంబున 

మధురలాలసకుం గృళ త్వంబు మానెననియునుు నదియావనంబునC గళాపూూర్లు 

ననుగృహంబు వడనె ననియును మోకాముకత సముచితేవచనరచనలం 'దేట 

సఅచీతీరి; పది యంతయు నిట్ట యగునో కాదో యానతీవలయు ననిన నతం 
డిట్ల తప్పదని నగుటయు నతని యథార్థ వాదిత్వంబునకు మెచ్చుచు ని ట్లనియె.40 

క్ర ఇ మృగువరివోసపు వా, కన్టమ్లులయొడ బొంకు వినముగా మోవలనకా 

మిమ్ము గనినహారిపొాక్కి_టి, తమి కడుపు చల్ల నై సదా మనవలయున్, 41 

క, అని పలికినతన ప్రీ యభ్యా మినివలుకులకును బ్ర మోద మేదురహృదయుం 

డును దత్పరిరంభణపరుండును నై యావదృ్మజుండు గడుం చొలుపాంచేన్. 42 
క. ద క దకతల. 

+ కుండలిఠభాగము కొన్ని పు స్తళములందు. గనంఖడిదు, 



త, 

ఆ, 

పం౦ంచవూ కోస ము. 115 

అని సరస్వతికిని గనకగర్భుండు రహ్క స్యమునం జెప్పీనట్టసరసపుం గథ 

యేర్చడంగంజెప్పి యి ట్లని పలిక్షెనా, శికువు వినుజనులకుం జ్మిత్త మొదవ, 18 
తమయభీష్ట కేళీతమినా తిర్యద్దంతు, వనియొ నను గణింప కవ్విధమునం 
జెప్పుళొనంగ వింటి నప్పల్కు. లేను న్యా నడుమః గదలి పోవ జడిగియ (౪ 44 

ఉతాపహ. అంతం బంజరంబు వెడలి యట్టు నిట్లు నొయ్యనకా 

౮ 

గంతు లిడుచు జాటీజుణీ కడకుం వొలంగి వచ్చితికా 
జింత గేయ మింతతడను చిలుకయున్కి. యనుచు నా 

యింతి గొంత యలుగ నున్న నేమి యనుచుం బల్కి_నన్, శీర్ 

. అంతట నొకసముయంబున నంభోజ సంభవునేవ తా జరువుళొజకు 

జను దెం చునిర్ల శేశ్వరునివెంటను రంభ చను దెంచి భారతీశ్వరునిం గొల్వ 

నంతఃప్రురంబుకమ్యాంతరంబులు గొన్ని చొచ్చి యేతెంచి యిచ్చోట నొక్క 
పంజరంబునను మున్పటియట్ల వాగ్హోవ్సి మణితవిశీష మాతృకు సుఖముగ 

తే నొయ్యునొయ్యన వర్తించు చున్ననన్ను (జూచి దగ్గ వచ్చి;యాసొంపు మిగుల 

G, 

జృిత్ర మిది యయ వారీసం నేవ వేళ, నమ్మవా రుగ్గడించిరో యనుచు నడి" 

ఏనును చాంవురం 'బెలుంగ కేర్చడం జెప్పితిం దత్సర్లోదయం 
బైన తెజుంగు, దత్స భవ మైనక థాకథనంబు నంతటీకా 

మానంగనీక యవ్విబుధమానవతీమణి ప్రేమతోడం చై. 
వై నడుగళ౯ వివేక మొకపాటియె చిల్కల శేమి నేర్చినన్. 47 

. ఇట్లు చెప్పి యంత నే నవ్విలాసీన్తి పలుకు మనగ దొంటి పలుకులకును 
రెండుమూ(డుమార్లు వెండియుం బలుకంగ్కనచటి కేగుదెంచె నజునియతివ, 48 

ఇ స్షుంగు దెంచి కనుబొమలు ముడుచుచు నన్ను నవలోకించి. 49 

. తలశక యోని! యేమిటికతల్ దల వెట్టనదాన విచ్చటకళా 

డెలియము గాని నీవు వెను ద్రిమ్గరికూంతలడాన ప కదా 
భళిభళి యీవికారములు భాంతి యవిఘ్న త బాగిలంచె వై 

యిలపయిః బుట్టు మంచు శపియించె మనంబున నల్క. హాచ్చంగన్, స్ 

. రంభయుం దతో-పపుసం, రంభమునకు వెజచి యొక్క._రత్న మరూోూారు 
_స్తంభముమటు(గున నొదిల వి, జృంభితత ద్రోషభాష వినబడ నంతన్. 61 

. నలువ సులెంచి యెన్న (డు లేనియింతేకోపపుంబలు కిద యేమివడంతి యనుచు: 

దనభార్యం బలికె న వ్వనితయు6 గోవంబు మించి శోభిలుమృదుస్మితముతోడ 
వినరుగా యీచిల్క-విధము ము న్ను ద్యాన వనములో మన మాడుకొనినయట్ట 

యాకథమాట లాద్యంతంబు రంభతోం జెప్పుచున్నది యేను నవ్పలుకులు 
వింటి నిపుడు వచ్చుచు గోడ వెనుక నిలిచి 
యనుడు నది యేమి యెటుంగు నిట్లదయమవ త్తి 



116 కళాపూర్ష్లోదయము 

నీ, 

దిట్టుదు ర యంచు సతిం బల్కీ య్య్వళావ 

గతికి గుందెడున న్నంతం గరుణం జూచి ర్2 

మోాయమృళావంబునకు నాం గా దన నెవ(రికి నెట్ల వచ్చు నడి య ట్ర్లనుభ వించి 

తదనంత రజన్మంబున మదాశయుం డనుజగతీవతికి మధురలాలస యనందనయనై. 

జనియించి కళావూర్ణుం డను రాజునకు భార్భ వై. యనన్యసా ఛారణం బె నయైళ్య 

రర భోగంబు లనుభవించుచు నహాజం చై నవరమపాతి వ్రృత్వంబున సకలధర్మం 

బులను సాధించి కృతార్థ వయ్యెదు. విచారింపకు మని పలికిన శారద యవి 

భునిం జూచి యిని యే మయ్య వెండియు మదాశ యుండును మధురలాలసయు 

ను గళావూర్తుండు నంచు బల్కుచున్న వారు చేవరకు నిష్పడు నవియకలవరిం 
తలై యున్నవి యనుచు బలికి నవ్విన నతేండు భవదీయవదనవర్ష నాసంబంధి 

కథలయందు నాకు. గలవరింతులు సంతతంబును గలుగుట నిజం బైనయది 

యట్లు గాదు మేదినిమిా6డ నింకం గళావూర్లుం డనురాజు పుట్టంగలం డతని కిది 

పత్నియు గాం గల దనుటయు నే: దత్క-థ వినవలయు నానతి మని సరస్వతి 
పల్కిన ని ట్లనియె ర్తి 

కాంత ను న్విన్నయాకథ యీకథయ నాంగ నము వాచ్యత తోంచినట్టినామ 
జూతి శ్రీ యాదిక గక లవదార్ద వా క్యా ర్థాంతేరము నెవ్వి యవియ యందు 

గలయవి యిందు. దత్క భకం'బు భేదంబు పరికింప నొనరించెం బడనె నిలిపె 

ననునివి మొదలై నయట్టభూ కార్లంబు క్రియలవట్టున నొనరించుం బడయు 

నిలుష్ర్ర ననునివి యాదిగాం గలభ విహ్య,దర్భ్గ వచనంబు లైన క్రియాపదంబు 

లునుచుకొనుటయొ వానియందును దలంప్కనోసుథాంశువిలాస వ వోసవదన.ర్ీ 

. మజీయు శ్రోతృజనా వేమోనుసారంబునంద త్తన్ని మిత్తొ' పాఖ్యానంబుల చేత నిదియ 
కొంత విస్తారంబు నొందంగల దది చెప్ప( బనియీమి వ, థానక థాభాగం బంతియ 

కాన్రన ర్ర్ 

అనిన సరస్వతి యద్భుతం బంది యొక్కింత విచారించి కాంతుం జూచి 

యా కాజునకు సుముఖాన త్తియనునది తండ్రియు మణీ మణి స్తంభనాముం 

డగువాండు దల్లి యు నయెద్య రే యన్ననం దేమి సందియ బదియు నీదు 
చేస్టా విశేషంబు చేతన కాంగల దని బ్రహ పలికె నయ్యబ్దముఖయు 

తే మిగుల వెజంగంది యంతట నగుచు మిరు, సృష్టికర్స లెళ్ల నను జేయంగలరు 

క్ర 

సీ 

మదికి వలనీనయట్ల చేయుదురు గాని, వట్టికొడి మెలు నాకును గట్టం జనదు, 56 

తల పెట్టకుం డిశ నెన్నండు, గల నైనను మత్స సంగ కారణమున వ 

_ర్రిలినట్టియీక థాస్థితి, యిల నిట్టివి గోరం దివియ నేజై పాజున్ ర్ 

మన మంత నేకతంబునం జెప్పీళొనినట్టి కథ యిది తోన యిక్కడను బుట్టె 



వంచమాశ్వాసము శ, 

నింతమా త్రము గాక యిటమోంద నీకథ పృథివిపై 6 గలుగ జెప్పితిరి మూరు 

తొ"లుతేన యిది బృహూవలన వచి సమ న దన్తూల మెట్టిదియొ యనంగయ 

వాబ్తుఖప్రతిబిం బవర్డేన యనంగ నిట్టి ప్రస క్ నిడి సంఘటిళ్లె సనంగ 

. వచ్చె నగుంబాట్లు నాకు మోవలన  సోథ్యనన్ను మన్నించి యింక నైనను దడవక 

మార లూరక యున్న నెవ్వారు నంతృ వినరు గాన గు ప్పంబు గావింవవచ్చు. 

అనుడుం బై పయిమాట గాక యిది యావో యాత త్ర శృం గారశో 

ఛనలీలాయళ మేరి కప్రియము నీపల్కు_కా మనోవ ₹ ర్హనం 
బును నేకం బగు నేని నాలుకతుద౯ా ము క్క_ంట్కొవ్లూ విలా 

సిని యే నమైద నంచు బ్రహ నగిషించె౯ మేలుమూటకా సతిన్, 59 

ఘనయత్నంబున న వ్వడంచికొనుచుం గంజాతీయు౯ నాథ యే 
మనినం గోవము వచ్చుచున్నది సుండీ యత్యంతముకా న న్నిశం 

జెనశకా రాకుండు చాలు నవ్చ లని వై చెం గాంతుమిోందకా నిజ 
స్తరగుచ్చప్ర, పృతిమల్ల హ వాల్లకదళోద్యత్క_ందుకం బంతటన్ 6U 

అనయంబుం జల మొప్పఃగా మజీయు నాయబ్ఞా సనుం డట్ల యా 

డెను మానుం డిది యంచు వాణియును వేండె౯ జేరి తా నొక్కచే 
తేన కంఠంబును గాంగిలించి యొక చేత౯ా గడ్దముకాబట్ట చె 
క్కునం జే క్కానుచు నొక్కచన్తాన యురఃకోణంబుతో రాయం గన్ 61 

తరల, అతడు నేల పెనం” దోజలజూతీ ప ల్కెటు లున్న నీ 

కత వ్ర కాళిత మాట నీవుదిం గాంటీతంబ యవళ్యము౯ 

శీలి ద్ర సిద్ధము గాంగ నున్న విచితృసత్క_థ నీ కస 
మృత మె య ట్లగు నేని యేవుహివమం బ్రసిద్ధత గ ఫైడున్. 62 

i వివరింప సకలవ స్తువ్రులప ప్రనిద్ధి చాన్టాలమూలంబు వా గల మెల్ల. 

దవ్యయం బిట్లుండం దనరు నీమది కసమ్హత మైనయట్టది మహి వలయునె' 

యాకళా వూర మవో రాజుకథ తావకీనక్ళం 'గారలీలానిమి త్త 

మగుచు మన్తుఖజాత మగుచు నవళుంబుం గరము ప్రనిద్ధంబుగాం గలయది 
యు 

, నీకు చ్రియ మని వేటి వర్తింప నేల, నీ విపుడు వల్కుపల్కు స్వాభావికంబ 

వతులయను రాగలీల -లేవగిది నె నై న,వెలయం( గోరియు దాచు టింతులగుణంబు, 

. అనిన విని యాభారతలీదేవి యావారిజాసనుం జూచి మోర లింతచలను. గొని 

సమర్థింవ నాకు నౌ గా దన నేల యడియునుం గాక యారాజు వాలాయంబు 
గా ధరణిం బుట్ట*గలం డంట రాజ్యంబునుం 'వేయునంట యతనిచరి త్రం బెట్టును 

వెలయం గల ద(ట యిది సీద్దంబు దానిసంగడిని నస్మద్రవాస్యకథ వెలయుటకు 

నియమంబే యనుటయు నతం డిడి మునుపును నది వెనుకనుం గా వెలయు 

నని పలుక నళ్లేని వెలయుభంగు లెన్ని యో యెబుంగవలయు మోర లెక్కడ 
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నుడువకుండుం డని ప్రార్థించి నుడువ ననిపించుకొని తన్ను. గనుంగొని యిది 

యిప్పుడు వా రాంగనాజన్మంబునం బుట్ట నున్నయది యందు నేతద్చోధళంక 

నెజయలే దని పలికి రంభ యనునది యిప్పు డెందు. బోయె దానికి దగినబుద్ధి 

చెప్పవలయు ననుడు నవ్చడంతి గడగడ వడంకుచు. గంబంబ్రుమటుంగు వెడలి 

వచ్చి యడుగుల కెజంగిన లే 'లెన్ము నీ వీకథ యెక్క_డం దడవిన నాలా గటుం 

గుదు గద యని పలికిన నలువ నగుచు నీలాగు మతీయెవ్యరు నే మెజింగెదరు; 

ఈకథ యింక జెప్పినట్టివారును వినినట్టివారును ఛా త్రియందుం బు_త్త్ర 
పాత్ర ప, పాత్త్రాదిబవాసంతతిం దనర్చుచు. జిర కాలంబు ప్రచురసంపదభి వృద్ధి 

శోభిత శుభ సౌఖ్యంబులు గాంతు రిది యంతయు నావళ్యకంబుగ మదీయా 

శీరార్రదం బని పల్కిన. 

, సతి పతిం జూచి మూచలము సాగిన జాలును మూర లన్నప 

దతియ కడు౯ నిరర్షళత థాత్రిం (బవల్షిలనిం డ టంచు నిం 

పతిశయిలంగ నవ్వె నవు డచ్చటు వాని తదాజ్ఞ నేను నీ 

థీతిపయి ద్వార కావురిని జెందితి జన్మము వారకాంత నై. 6్న్ 

. అని యీాజన్మంబునం గల్క తనవ_ర్తన మించుకయును దప్పక యుండకొ 

వినిపించి విచి త్రజ్ఞా, ననిథానము శిశువు రాజునకు ని ట్లనియెన్, 66 
కలభాషిణి యనువేరకా వెలయుచు నే వాణిశావవిధిఫల మాలీ 
లల గడప నొదవె నంతట్క నలినజుసడదయో క్రిఫలము నా కీతను వె, 67 

శ క్రి గుడిలోనం బ్రాగ్ధనసమయమునను 

నాగు నిద్దివ వారసందర్భ్శనంబు 

కలిమి వింటి గదా యది దలంచి యిపుడు 

గమురంగ రెండేండ్లకుం గంటి ననుట 65 
(WJ అ 

. అలదచు. బ్రమదాళ్చర్యంబులు మనమున దనర వినయమున నుత్ధితుం డై 
యలఘ్యువ్రతుం డా బౌలిక, కిలం జూంగిలి యెక్కి లేచి యి ట్లని పలిశెన్, 

. తొ 'లుతేటిజన్మమునందును, గలభాషిణి యనంగం బరంగి కావించిననీ 

యలఘుచరి తలలో నా తేలపున నొకవ ర్హనంబు దార్క్మాణ మగున్. 70 

అనుడు నీ “కేమి దొ ర్మా-ణ మయ్యె జెప్పు 

మనుచు నానృపుం డడుగ నయ్యుతివవలనం 

దగ గళావూర్లువినినచందము జపంబు 

కెజిగు నాసభ6 బడినరీతియును జెప్పె 

చెప్పీ యతండు బాలికకుం చేతులు మోడ్చుచు నీదు వాక్యముల్ 

దప్పవ యందు నామధురలాలస వై నవిధంబ యిష్ట డీ 
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యొప్పీశ నీకు నాథుండుగ నున్నమహామవాు నాన్ఫపాలు నా 

ఇన్చుడు చూడంగాం గలుగు నింతయుం జెప్పుము నీవె నావుడున్. 72 

. తీతిసుపర్వ యేను జెప్పిన నింక లెస్స, యుండ దది యెజింగి యున్న వారు 
వీర లెల్ల నడిగి వీరు చెప్పంగ విను మనియె శిశు వతండు నాదరమున. 78 

. ఆసభాపతిం జూచి యాయమ్తు యాడు, పలుకు వింటి నృపాల యేర్పటుపవలయు 
నాకు మోేళ్ల్ళ్ల మవ _ర్హనముల నేత, దీయనావమవ_ర్రనములు చెలియ బడంగ, 

ఇది యేలోకమొ యేవ్రరంబొ మణి మూ రవ్వారొ మోబాల యె 

టైదియో యేమియు గాన శెంతయును నా డెందంబు విభాగంతతళా 

జెదర౯ా (మాన్న్సడి యున్న వాండం చెలియం జెప్పించుకో వేళ గ 
బ్రద యిందా(కను దత్క_థాకథనలీలాభవ్యవై చితి, చేన్. 75 

అనుడు నజ్జనపాలుం డట్ల యా వేళ గ,ల్లద యనమాట నీకతయు నాకు 

నడుగంగ నెడ'లేద యంతకంతకు నద్బ్సు,తస్రగథ లొదవ నిందాంక ననఘ 
వింటిమి కొంత నీవృత్తైంత మిఫుడు మా, విధ మింకం జెవ్చెద వినుము దెలియ 

నేం గళాపూప్లండ నీవె స్వభావుం డిచ్చినయట్ర్టమణియును సీంగిణియును 

నమ్థులును వీరు పృథమాగమాదులై న 
యట్టినలువురు మణి సత్వదాత్తుం జాతం 

డాతండు మదాశయుండు రూపానుభూతి 

యల్సయది యాశెబిడ్డ యా యరిదిశిశువు 76 

తనగురుం డమృదాళశ యుండ తప్పక యట్లు మముక౯ భజించి ము౯ 

జని చను చెంచినాం డిపుడు నాకడకుం దను నట్లు నాదుద 

ర్భనమున నేద చేతె నని జాయయు( దాను ముదద్భూతంబులకా 
దనరుచు నిట్లు ముందట నతం డిడినాండు వనీండితో “ట్రతోన్. 77 

. దీనిపేరు మధురలాలస యనం బరంగు న యాయావేళ్ల వారి నందణీం జూపి 

చెప్పి యిది యంగ దేశంబు నగు నీవ్రరంబును గ, ముక కంరో_త్తరనామ ధేయంబ నే 
జనియించినదియు. గాసారపురంబ యది యిచ్చటి కనతిదూరంబున నున్నయది 

యన్నియుం శెప్పనేల వెరసిమాట యొకటి గల దని యి ట్లనియె 78 

. అజుడు వాణికిం జెప్పినట్టియాకథలోని వారివేళ్లును వారివ_ర్హనంబు 
లొకటియు. దప్పక యుండ మూవేళ్లును వమావ_ర్తనములు నై మదికి మిగుల 

బరమాదుతం బొనర్పంగ గారణచావద నపుతిబిం బాదినామకర్మ 

కల్చనాశేళ్ళిప కారమా త్రము లైన యస్మ దాఖ్యాన క్రియాదికముల 

కే. తోడ నెందు నొకింత విబ్దోడువడక 

సము మగుట యెట్లా యనువిచారను గలిగియు 
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క్క 

ei 

త్తే 

న. 

నడువు దత్కథలకును విఘ్నంబు నేయ. 
జనమి యూరక యుంటిమి వినుచు మేను. 79 

. అంతట దత్కథ తుదవృ,త్తాంతముచేం దీజె మాకు నాసందేహం 

బంతయు ననుటయును వహీ, కాంతున కట్టనియె నతడు గదు జోద్యముగాన్ 

అజు(డు చెప్పినకథలోనియట్ల 'తం డ్రి 
యాండునూనిసియును మగ వాండు దల్లి 

యును మహీపాల నీకు నాయుల్ల మునకు 
నిది వెజు గొనర్చుచున్నది యెజుంగం జెప్రుమ. 81 

అన నాకును దద్వాకర్యం బనయము చిత్ర, మగుచున్న యది యాశిశువా 

త్త నెలుంగనియది లేదీ యనుభావము rar నడుగు మది దెల్విపడన్. 82 

వాక్యము నీ బాలిక, యావనఫలకేథయు నవిది తార్థము 'లెందు౯ా 

భావింప నొకటి పొస(గుళా భావి యగుటను మొదలిది వినం దగు చెలియన్ , 

అలఘువృతుం డపుడు కృతాం, జలి యై యాశిశునుం జూచి సర్వము నీకుం 
దలంవంగ విదితవు యీభూ, తేలవతిజన్మము తెజుంగు దయం చెలుపం దగున్. 84 

మున్ను నీ కారణంబున నీక భా వూర్దుక థాకర్లనఫలమహత్వంబు వింటి బదంపడి 

యిట్టినాజపంబునకు ఫలం బై నయితనికథ వినికియు నీళ్ళృపనె కలిగ నంతమా త్రం 

బును గాక యీాకల్యాణచరిత్రునిం బ ద్రిత్య తంబు చూడం గంటి నత్యద్భుతం భై న 
యూతనిజన నృప, కారంబును సవిస్తారంబు గా నానతి యిచ్చి నన్నుం గృతార్ధనిం 

చేయు మనిన నమృధురలాలస యిట్లని వినిపిం చె. పక 

. భూవిబుధో త్తమ నీవు మృగం ద్రవా, హనగేహామునకు ము న్నట్లు వచ్చు 

నపుడు మణి_స్తంభుం డనుసిద్ధు.డును సుము,ఖాస త్తి యనియెడునతనిసతియు 
నాతోడిసంభాహణమున వ_ల్టిలుచుండ్కి రెటుగుదు దగ నని యేర్చడంగం 
దత్చూర్వవృ్తీ త్రమంతయుం దెల్సి యిట్లను, వారలు యోగ ప్రవ_ర్హనమున 

నమ్రహాళ్ డీోభవనంబునందు" గొన్ని 

నాళ్లు విజి తేం @ యత. బ్ర వ ర్లిల్లుచుండి 

రదియు నీకును సోజలిసినయదియె "యంత 

వా గచటు వాసి చని యొక్కవనములోన 

రతి సలిపి రందు సిద్దు: డోయతివ నీవు,వురుషుండ వుగమ్తునారీత్భమును భజింతు 

చే ననుచు వివరీతర తేచ్చం బలిశం బలుకుటయు నాదరమున నజ్జలజముఖియు, 

సీష్వోము నీ వొందును ఫురుష్పుత్వము నే దాల్లు నని నిజ పి యు బలి"కెకా 
సత్వరత నట్ల వారల, _స్ట్రీ)క్టము పురుషత్వము విపరీతము లయ్యెన్ 88 

అపుడు. 89 



పంచమాశ్వాసము. 121 

మానినీవృత్తము. ఎక్కడనుండియొ క లైను నిద్దున శేమరుపాటం గృశోదరముకా 

rd 

es 

బొక్క_పుగుబ్బలు గొప్పపిటుందులు' 'సోగకనుంగవ యొప్పిదముళ౯ా 

జక్క-నిముద్దు మొగంబు నితాంతలసత్క_బరీభరవై ఛభవము౯ 
మిక్కిలి సోమల మెనశరీరము మిజుంగ నాండుదనంబువసల్. 90 

చాల నద్బుతముగ నాలలితాంగియు, ధవునిరూ పొకింత దప్పకుండం 

బూనె నాశీణంబ నూనూంగుమిోసల్కు గుబుచవల్ల జడలు కొమరు మిగుల, 91 

. నలువుగిలువు దంపతుల కొకప్పుడు దడంజడును గాని యెొట్టయెడల నట్లు 

జగతి నాండుందనము మగతనమును దడం,బజ చుకొనుటయెందు నెబుగయబడదు. 

శ్రీశ్వోవరవత్వదళ లీట్లు చెందు వేళ వారి కొండొరువై దృష్టి వర్తిలుటను 

దొొరశె నొండోరుమూపు లొండొరుల కట్లు,భావనయె పానం చెక్టెపట్లనరయ. 

+ అమ్మ్షుయిం బరస్ప రాకృతివ్యత్య యం, బగుటం బూచికొని వుువోదు,తంబు 

హృదయమున వహించి రిది యేమి మాయమొ,కో యటంచు వారుగొంతతడవు. 

. అంతట వాసుముఖాస త్తి యాత్మలో( దన్నిమి త్తంబును దలంచుకొను చు: 

దననాథువదనంబుం గనుంగొని యిప్పు చే ననినట్టిమాటమవా త్హే (మ యిది 
తప్పదు మును జరత్కాాయ మే నలళ_క్రిసన్నిధి వీడ్కొనుసమయమునను 
నను సత్య్యవచనంగా నొనరింవ నాయము బ్రార్టించితిని వృథ యై చన దది 

. శాసన_స్థంభలిసిరీతి జర్చనేయ, ననిన విని es నేమియు ననకు మెద్ది 
యాడంబోవంగ నెట్లానొ యనుచు. బలికే నమ్మణి_స్తంభుఃడు ఛవిమ్యదర్ధవళత. 

4 ఇట్లు పలికి వెండియు నిట్లనియె 96 

నీకు గర్హంబు గాకుండ నాకు నాకు 

కొడుకు నీకూటమిన గలుగుటకు నీకు 

వరము లీచ్చినయ వ్వాణి వాక్య మెట్లు 

ఫలితముగ నున్న దియొ యొందు. బదరం జనదు 87 

. అదియును గాక యంగనల కంగజసంగర కేళి కావి కే 

షదళలయందు నెక్కు_డ(ట సౌఖ్య గతుల్ మగ వారికం"ట నా 

కిదియు నెతింగికో నివు డభీష్టము గావున నిట్టు లుండం గో 
"రద నొకకొన్ని నాళ్లు విహరింప్రుము నీవును బూరుషాకృతిన్. 08 

. అనిన విని సుముఖాస_త్తి యె+యనఘ్లు నీ వేరూవంబున నుండు మన్న నీదు వాక్యం 
బు నాకు వేదవిధికమానంబు గావున నీవల్కినయట్ల చేనెద నని తదు_క్ష ప కారం 
బునం దనప్రురుషరూసంబుతోడ నడువుచుండె మణి_స్తంభుండును నజ్జనారీరూ 
పంబున మదన కీ డలు సలుపుచుండె నప్పుడు దమసుముఖాస త్తిమణి స్థంభనామ 
'ధేయంబులు స్త్రీ త్వప్రరువ త్వంబుల'వెంబడిన వీచ్చాటుగా సంశేతంబులు చేనీఖొని 

రంత నాకృ త్రి మవనిత తనప్రరుషుండును దానును నానావివారయోగగ్థింబు 

16 
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లె నయా రామ ప దేశంబులు చూ చువేడ్క దనసీంహంబునాకర్షించి తచారూ 

ఢు లై చానియ ఖేష్టసం చార వేగంబునకు సంతసిల్లుచు నంతరిత్సంబునం జరి 

యించుచుండి యెదుట నొక్కవురంబుం గని తనహృదయవల్ల భున కి ట్లనియె 99 

క. పుర మల్ల చె యదు తగ్మోప్రుర వై మై వరణమిషలనితపుణ్య స్త్రీనూ 

ఫురిమె 'విభవములకు? గారవురమై శోభి లెడు నగృమునం గనుంగొంకు 100 
చ. కలక లహాంససారసబక ప ప్రముఖాందువిహాంగమండల్ 

కలకలనాదలీలం దన నె క రన కామరసాటలక్ష్మీ జో 

కలకలమానసాభ్యుదయగౌరవముల్ సరిగా దటంచుం చాం 

గలకల నవ్చ్వచున్నవరిఖావలయంబువిధంబుం జూచితే 101 

క. ఈరమ్యుపరిఖనడుమకా సారఫుళ్ళంగములతోడ సాలము పద్దా 
కారత నొవ్చంగ నిది క్కాసారప్రరం బండ్రు కొలని చాడ్పున నునికిన్, 102 

క. తోరణము లిం ద్రధనువుల్కతో రణము లొనర్న నొప్పుతోరపుంబురముల్ 
సారపురీతుల నీక్కాసారప్రరీతులకు రావు చర్చింవంగన్ 103 

ఉ. తోరపువ స్తుసంవదలతో రవణీయత నొప్పు నిప్పురం 
బోరమణుండ రత్న ఖచితోజ్ఞ (లసౌధవివారిణీసక 
ర్పూరసువీటి కారుచిరభూరిసుగంధస మేత వాతసం 
చాలకృతావిదూరసురసంపడవూరగమనః ప,మోద యె 104 

క్ర ఇచ్చోడికిం దొల్జియు నే, వచ్చి యెటుంగుదును దీనివై భవమహిమం 

బచ్చెరు విందు వసింషగ, నిచ్చ యగుచు నున్నయది యధీశర నాకున్. 105 

క. అని పలికి యంతేటను దీనిన దిగవలయు నని యవుడ నేలకు డిగ్గం 
దనసింహవాహానముః బట్టి నిజేశుండు దాను దాని డిగి నడిచి చనన్. 106 

వ. అవ్బట్టణం చేలు రాజు సత్వదాత్తుం డనెడు వాండు వావళ్ని లింబోయితిరిగి యరుగు 

దెంచుచు నాపూంబోండిరూవలావణ్యంబు లాపోవక నిర్ని మేషుం బై నిరీతీంచి 

తదనంతరంబున, 107 

క, ఒంటని రాజుల గవ్చము, గొంటి౯ మే లేర్చి కలికిగుచ్బెతలను వా 
రింటం గల రింతకం పెను గంకకి నిం వై నవాలుగంటిళా గంటిన్ 108 

క, అనరాదు గాక నాయిం, టన కా దిటువంటిచెలువ నాకంబున గ 

ల్లునె చప్పచనేల సకలా, వనితలనాయకులయిండ్ల వనితలసుద్దుల్ 109 

క. ఆసిద్దునిసంబంధం, బీసౌందనై రకనిధికి నేరీతినాకో 
దోసం బి ట్రటు భావన్క చేసిన చెలియుదము వారు చెప్పిన నింకన్. 110 

మ అని చింతింవ యదృచ్చ నచ్చెలువ తన్నా వేళ నీతీంచిన౯ా 

ఘననై న్యంబులు గొంత మించం దనతు క్యారంబు లేజీ, జిన్ర 



బూ 

పంచమా శాాస ము, 128 

క్కున దాటించి గుదించి చి త్తరువుబాగుల్ మిజు నాడించె శో 
భనతద్వల్లనవల్లద గి మరుచిస్ఫాయత్కి_రీటంబుతోన్. 111 

, అవ్విధంబున ఘోటకంబును నొక్కింతవడి యిట్రట్లు ద్రొకి-౦చి యా.కించి కించి 

దుదంచితరత్న కంకణ క్రేం కారంబులు కందళింవం గంఠం బప్పళింపుచు నిలీపి 

యప్పుడు, 112 

: కేయూరమాణికర్థకిరణముల్ మెజయంగం జెలికానిమూంప్రునం జెయ్యి. 'జేర్చు 

రత్నాంగుళీయక వభ వేరెనులు వాజి గేలివధంబు కెంగేలం ది ప్ప 
యంలో లీ యూ 

లలితదంతాగ కాంతులు దొలంకంగ దండధరునితో రి త్రమంతనము నడప 

తెలినవ్రషడాలు ము _త్తియపుజౌకట్లం 'బెందంగ నర్మసచివుతో సరస మాడు 
మణికిరీటంబు చాలించి మగుడ దిద్దు, దళభుకుకొనగోర మూసలనులి యడల్బు 

నాచకో రాఖీ తనుం జూచు టరనీ యరస్కీ భావజవికారములు కడుంబరిఢవిల్ల 
కంతువికార మూకరణి గాటము గాం దనయందుం బ్రన్ఫుట 

క్రాంతిగ నున్నచో నొకండు కానుక యిచ్చినపూవుబంతి బా 
హోంతరనీమ నద్దుకొని యామృగలో చన జూచె దాన న 
కాంత యొకింతేజాటు చనుకప్పు ఘటింప్రుచు మాము వంపంగన్ 114 

. అంత నళ్వంబు డి్వి తా నొక్కరుండ యాసిద్దునిం జేరంబోయి మహాతా మూర ౧ ధి శీ 
లెచ్చటనుండి వచ్చితి రెందుంబోవుచున్న వారు మోనామభధేయంబు లెని యివ్వ 

నిత నీ కేమి యగు నని యడిగిన నతండు తమవచ్చిన తెజుంగు చెప్పి యే మణి 
_స్థంభుం డనువాండ నావూ(బోడి సుముఖాప త్తి యనువేరం బర(గు నని పలికి 
యిదితనభార్య యని యెజింగించిన నీకురంగలోచనయీ తెజుంగున నైన సన్నిధి 
నున్నం జాలు నటమో(ద భాన్యవళంబున నైనయ ట్లయ్యెడు(7ాని యని చింతిం 

చుచు నతనికిం గవటవినయంబునం గృతాంజలి యై 115 

హృదయము రంజిలంగ మిము నెంతయు భ_క్రిని గొన్ని నాళు మా 
సదనమునందు నుంచికొని శ్క్ష్యనుసారకృతోపచారసం 

పదం బరిచర్య నేయుటకు మామది నున్నది వేడ్క. మోర లే 
తదభిమతం బొనర్చు టుచితంబు మవోత్తక సిద్ధకేఐ ర్ 116 

. అనిన మణి స్తంభుం డం,గనవదనము( జూడ నట్ల కాని మెం దుం 

డిన మన కేమో యని భ్యర్తను బలికెలా నగుచు నాకురంగేతణయున్. 117 
. అరీతి ననుముతించిను వారల దోడొ్కొనుచు. జనియె వసుఛావరు( డిం 

పారెడునవమణిమయలశివి, కారూఢులం చేసికొని నిజాలయమునకున్. 113 

తే ఇట్లు దోడొ్కని చని కరం బింపుమోజు, నట్టిమణి గేహములు వై (డిపట్టమంచ 
ములును సొమ్ములు పరిమళమ్థులును బేటి కాజనంబులు. గడునధికముగ నిచ్చె. 

క, ఇచ్చి వలుమాటజు వారల, నచ్చటికిం జని నినీతుం డై కొలుచుచుం దా 
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నచ్చెలువను దనయొద్దక్కు వచ్చుట కడిగిం చెం దగిన వారల చేతన్. 
ఆ. ఆల తాంగయు. దన కవ్చటి కోక్కింత్త్మ గర్పజననళంక గల దటంచుం 

'జెప్పి సిదుసుతుని నీద్దున కీక యేం గలయ నన్యు ననుచు గడపి వుచ్చె. 

క, ఆ వారిజముఖి కంతలో, 'వేవిళ్ళుదయిం చెం జికె. నెష్పును గడుకా 

భావము మృద్భతుణ బాం;ఛావ.ర్హనః జెందె గర్భసంసూచనగాన్. 

కవిరాజనిరాడిత ము, 

కడు( గృశ మైనసనాభిని మధ్యముం గన్లొని కన్షొని యేమొ బలం 
'బెడలంగ జిక్కెం గరం బఫ్రు డంగము లెల్ల. దదీయకృళ తము బోం 
గడంగుటయుం బొద లె౯ొ గఠినం బగు కాంతచనుంగవ మున్నుగం దా 

బడలదు తత్పరిప్పుష్టితతిం గనువట్టు మొగంబుల న వొగ్గదవన్, 

మ. కడుం దోరంవుబయోధరంబులమొనల్ గప్పారుచుం బర్వున 

ప్పుడు తద్వ క్రసుథాంశుబింబ మనయంబుం బాండుర శ్రీ గనం 

బడియెకా గా _ర్సిక పూర్తి మాతిథిబ లె౯ భావించి మూడంగ నె 

య్యెడను౯ స్థానగుణంబునం గలుగ వే యేమేనియుం జి త్రేముల్, 
లే, అంతం గడు. గౌను పొదలె రత్యాశ వదలి 

వళులు విరియంగ బాతెం బేరలంత మోజె 

నాభి వికనీంచె గతులమాంద్యంబు మించె 

సతికిం బొద్దులనెల చొచ్చె జడత హాచ్చె. 

క్, ఈ రాబో వ డంతట్క నారమణికి నుద్భవిల్లి నై నె దుగృహంబుల్ 

సారగుణత నుచ్చస్థ్రానారూఢిం దనర భవు మగులగ్న మునక, 
నీ సకలదిక్కులను బ్రనన్నతం గాన్పిం చెం జలువ నెత్తావిగాడ్చ్పులు చరించెం 

120 

121 

122 

128 

124 

126 

గుసుమవర్ష౦బు లోకుల కదుతము వేసె శుభ లీల దివ్యదుందుభులు మ్రోనె 

స ర్వామరులజయళ బ్లముల్ విలనిల్లెం బరంగం ద్రే తాగ్నులు చుజ్బరిన్ 

బరమసాధుజనంబుభావంబు లుప్పాంగెం గలుషో చారిక్రులబలిమ గ్రంగె 

కే శ"ర్య గాంధర్య ధ్ర ర్య సౌజన్య నీతి, సత్యకి రివ రిప తాపాదిసకలసుగుణ' 

పుంజరంజిహ్య మాణభూభువను( డగుచు, నిమ్మవారాజవరు? డుదయిం చునప్పుడు, 

న. బ్రహాదేవుం డితనితల్లి దండ్రులకు నాగంతుకంబు లైనవ_ర్తమాన స్త్రీత్వ పురుషత్వ 
యల చూడక క సహజ న్వీత్యవ్రరుపక్యొనానుభేయంపి లవలంబించి 
యవ్విధంబున నవ్విభునకు మణి స్తంభుండు తల్లి యనియు సుముఖాస త్తి తం డ్రి 

యనియు. బలికినవాం డతనివాక్యంబున కన్య థాభావళంక గలదే యనమ్లుణి 

_స్తంభుండు వు త్ర దయం బై నయనంతరంబ తనతో 'ల్లీ (టినుగ తనంబు తన 

కును సుముఖాస త్తి స్రేయాండుతనంబు సుముఖాస త్తికిని గలుగునట్టు నాయన 

చేతం బలికించి యాభార్యయుం దాను దముతమపూర్వనామ భేయంబులతో 
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డన తిరుగ యోగాభ్యాసభాసురు లగుచు. గాసాొరప్రరంబునన యున్న వార 

లీరవాస్యంబు వారివలనం దార్కాణగాం చెలియవలసీనం చెలియుం డని వలికి 

యి ట్లనియె 128 

ఎన్ను డితండు దల్లీ కుడయించె గరంబు విచిత్ర లీలమై 

నప్పుడ కళై యావనము యావన మెప్పుడు గబ్లె నిచ్చె డా 

నప్పుడ వచ్చి యొక్కమణి యమ్లులు విల్లు స్వభావసంజ్ఞ తో 

నొ ప్పెడుసిద్ధుం డిందు. బ్రథమో. త్రమభావము గాన రెవ్యరున్. 129 

అంతం నళాపూర్ణుం డనుసాను మితనికి నిడియె నాసిద్ధిలో కేశ్వరుండు 
అప్పుడ తత్పట్టణాధీళు డతనిసద్య|ోయావనాదిమహోేన్న తి విని 
యితే జెవ్ష:డో మహాద్భుత వై భవుండు దివ పురు షవర్యుండు గాంబోలు నితని 

తల్లి నే నితరసాభారణంబుగం జూచి కామించి పావంబుం గట్టుకొంటి 

నిది మజివం జేయం దగు నేమి యిచ్చి యైన 
ననుచు నాసాధ్విశడ శేగ యమ్త మిము 
నెలుంగ కొనరించినట్టనాయెగ్టు లివి 

గల్లినం గృతార్థచి_త్తవై కావు మనుచు, 130 
తత్పి)యంబు గా నితనికి నిజాధివత్యం చెల్ల సమర్చించి తాను మంత్రి యై కొలిచి 

యుండె నని చెప్పిన నలఘువ్రతుం జాచాలికం జూచి స్వభావుం డనం బరంగు 
నానీద్ధుం డెవం న రందుకే నమ్మణియు శరచాపంబు లితనికి చెచ్చియిచ్చె 

నని యడిగిన నదియి ట్లని చెప్పె, 181 

ఓీవివ్ర, వర యాస్వభా వాఖ్యనీద్ధుండు విను సుముఖాస త్తీజనకు. డాతం 

డాఫత్తి జనియిరచినట్టిపిమ్వటర దనకాంతేను విడిచి చేశాంతరి యయి 

తిరుగుచు మావాురీపురమున శే తెంచి యందు దత్తా త్రేయు నఖలయోగ 
విద్యారహస్యళోవిదు మవోమవాం( దవశ్చర్య మేం ద ప బ బ్రసన్ను( చేసీ 

కనియెం దత్క్చువచేత యోగ కార 

ములు సమస్థంబు తదో్యోగవిలసనమున 

భావన మెప్పుడు దనయందు. బాదుకొలుపు 

చునికింజేసి స్వభావాఖ్య యొనరం చా ళ్ళి. 132 

అనుడు వినయ మొప్ప నలఘువృతుండు గే ల్లొగిచి సకలబోధములకు నిధివి 
నీ వెబుంగనియవి లే వెవ్వి యాగముల్, చెప్పవలయు ననిన శిశువు వలిశె 

విమలాత్త క వినుము వ్ర శ స్తము జీవాతే త్ర పరమాత్మ సంయోగము యూ 

గ గమనం - దదంగము లెనీమిది క, క మనమున ొవినిపింతుం దత్ప “కారము జలియన్, 

ఆమో గాంగంబులు యమనింప్మాసనస్రాణాయామ్ర ప ప్రత్యావోర థ్యానథారణ 
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సమాధు లనం బ్ర సిద్ధంబు లె యుండు నందు నొక్కటొకటి యనేకభేదంబు 
లగు నవి యొటింగించెద వినుము. 185 

మ. యముముకా సత్యదయా తు మాధృతిమితావ+ రార్టవ బృవాచ 
ర్యము ల_స్టేయ మహీంస శౌచ మన నొప్పారుకా ధరి ల సురో 

_త్తమ యందు౯ దశోభంగు లె వరుల బాధం బెట్ట కింపారు బొం 

కమి సత్యంబు పర్పార్తి కోర్వమి దయాఖ్యం చెంపు మోబుం గడున్, 186 

క, విను మొరులతప్పులందుక్కా గనలక నైరించి యునికి తోము యనం బరంగుకొ 

ధనబంధువియో గాదుల్కకును హృదయము కలంగమికిని గొజులు ధృతి యనన్. 

క, ఎనిమిదిక బళంబులు యతి, కినుముడి వనవాసి కతని కినువుడి గృహికి౯ 

విను లఘుభోజన మితరుల, కనసు మితానోర మనంగ నభినుతి శెక్కున్ 198 

తే విహితకర్శంబు లెందుః గావించు నెడల, మటి నిషిద్ధక ర్శంబులు మానునెడల 

వాజ్బనకికాయకర ప్రవ_ర్హనంబ్బు నూవె యార్ధ వమన మహీసురవరేణ్య [39 
సీ సన్నాాసికిని బ్రవాచారికి నైష్టికుం డగువనస్టునకు నోయనఘచరిత 

శ్రీసంగమంబును ద్రికరణంబులయందు నొకయప్పుడును జేయ కునికి (బ్ర హ్హ 
చర్యంబు బుతు కాలభా రార్టిఖభిగమనంబు దక్కి-నబోంట్లతోం దద్వివోర 

నును నూనుటయు గృహాస్థునకును బృహూచర్యం బింక న_స్తేయ మనంగ నెందు 
తే, శౌర్య మెటుగమి మెప్రడు నేజంతువులకు 

నె గ్గ నర్పక యునికి యహింస యనంగ 

శ్లొచ మన రెండు తెజుగు లె శాస్త్రములను 

వాహ్యూమును నాంతరంబు నాం బ్ర ణుతి శెక్కు. 140 

ఆ. అందు బాహ్యుశెచ మనంగ మృజ్జలముల, 'జేయంబడినయది ప్రసిద్ది "సెక్కు 

నాంతరం బనంగ ననఘ ధర్మమున న్య,థ్యాత్మవిద్యచేత నయినళోన్ధి (41 

క, విను నియనుంబులు పది తేష్కమును సంతోషా_న్ఫికత్వములు దానేశా 
9 లో ర్చవసిద్ధాంత శ్రవణము, లును హ్రీయును మతిజపంబులును వ్రతము ననన్. 142 

తే కృధ ,చాందాయణాదిక, క్రియలు కాయ 
లో WU 

శోషణను చేసీ తపము సంతోష మనంగ 
నిస్పుడవి. లాభమును గ్లె హృదయవృ శ్తి 
నదియ చాలు నంచునికి సు మృనఘచరిత. 148 

క, విను పుణ్యపాపములు గల్క వనియెడువిశ్వాస మెడ్డ యది యా స్థీక్ళం 
బన బరంగుకొ న్యాయార్థి త, ధన మరుల కొసంగు టొవ్వు దానం బనంగన్ .144 

క, ఈళార్చన మన హారి బర్వమేళుం బూజించుటయును నెపుడును రాగా 

వేశాగత పీంసా ప్రము,ఖాళంకలు లేనిహృద్య్వ చోంగస్టితియున్. 145 
తి మ నీ, అనభాత్మ వినుము సిద్ధాంత వణమును వేదాంతకాస్త్రంబు వినుచు నునికి 
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వై దికలౌకికవ ర్హనలకు దూర మగునింద్భకర్శంబునందు లజ్జ 

యెయ్యధది యది సుమ్వు హ్రీశబ్బవాచ్యంబు వీహితసచా చారవిధులమిాంది 

ul న మతి యనంగం బన్తుతి చెక్కును వేద బాహ్యుము గానివిమలమం శ్ర, 
ధి 

. మును గురూ క్రమార్హమున జపీంచుటయు న్కధీత మగుశ్రుతిస స్ఫృతీతివాన 

ముఖ్య వాబ్య యంబు 'మునుకొని యావ _ర్హ్మృవంబు నేత య మనంగ బరంగు, 

. వినుము విశిష్టా చారం,బును ధర్మప సృముఖనిఖ లపురు వార్థక రం 

బును నగునుపవాసాదిక, మునఘాక్, క్ర సుప్రనీద్ద మగు “వ్రత మనంగన్,. 147 

. ఈయమనియమంబులు గల, ధియుతుం డధికారి వసుమతీసురవర నీ 

శేయస్క రాసనస్ర్రాణాయామాద్యు తర ప్ర యత్న ౦బులకున్. 148 
ఆసనంబు లనేక భేదంబులం బ్ర, వర్తిల్లు నం దు త్తమంబు లయినళొన్నింటిని 

వివరించెద, 149 

. విను జానూర్వంతరభ్యాగని వేశిత పాదత లుండుం గడు బుజ కౌాయుం 

డును నై కూర్చుండంగ 'రర్యాయనఘాత్త క వెలయు స్వశ'న్సీకాసన మనంగన్, 

వామనృష్టపార్శ గ్రమునన వామగుల 

మమరం బార్మా (ంతరమున గుల్ఫాంతరంబు 

నునిచి గోముఖాకృతి దృఢాసనత నునికి 
యమలగుణ గోముఖాసన మనంగ బరంగు. 151 

. దతీణపాదం బదటథీ ణాంకమున నదశ్షీణపాదంబు దహీణాంక 

మున నిడి యిరుగలు వెనుకగా వీడ్వడ నిగిడించి చొట వ్రభ్ దగులఈ బట్ట 

యురమువై c జుబు కాగ, మొనరంగ హా త్తించి దృష్టి నాసా గ్ర స్థన ము నేసి 

యమునికి పద్తాసన మన నొప్పు నిందు: గొందటు చిబుకవ్యవగ్థాని 

చెప్ప రెొకకొంద అూరుసున్థితిగ నడుంగు 

దోయి యుతానముగ నిడి తొడలనడుమ 
నట పాణులు నిలిపి నాసా గ దృష్టి 
ణు CJ ) 

యగుచు నునికి పద్దాసనం బండ్రు బుధులు. 152 

. అనఘ తుద జెవి విని వశ్తాసనేవిధి 

యందు. జుబుకాాగ మును హృదయమునం చేర్చి 

రాజదంతే మూలంబున రసన చేర్చి 

పొయుకగ్గ ణ మొయ్యన జేయవలయు. 153 

క్, కుడికొడ వె వాముపదం, బిడి యితేరముమోంద నికర మిడి నిశ్చలత౯ 

గడు కుదు.రై కూర్చుండుట్క పుడమికా వీరాసనాఖ్యం బొలుచు మవోశ్తా.151 

శా,అం డాధఃస్థిత మైననేఖ యుభ యోపాంతంబుల౯ గుల్బముల్ 

శెండుకా వీడడం జేర్చి బావాయుగము౯ ప్రైళ్లు౯ా గడుం జిక్క-నైై 
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ee 

యుండ!" జానువులందుం బూన్ని వివృతాస్యుం డైన నాసాగ్రవీ 

కుం దై యుండెకునట్టియాసనము మించుళా సింవాసంజ్ఞాక మె 155 

. తనగుల్భంబులు రెండు నంటి యుగళాధక్మేషనీపార్శ ఏవ 
రన నుండక ఘటియించి హ_స్తములం దత్పార్శ్వంబు లత్యంతయ 

త్ననిరాఢింగ పహియించి వర్సిలుట యో భర్తాత్తే భద్రాసనం 

బన బ్రఖ్యాతి వహించి యుండు నది స ర్వారోగ్యదం చెప్పుడున్ 156 

. తగ మేవానంబువై స, వ్యగుల్ప మిడి దానివై6 దదన్యం బిడి గ 

ట్రిగం గూర్చుండుట యోభ ,వ్యగుణా ము క్రాసనాఖ్య మై వెం పొందున్, 15/ 

. కొందబు సీదాసన మని, కొొందటు వజ్రాసన మని కొనియాడుదు రిం 

పొందంగ దీనిని మతీయొక, కొందలు గుపాసన మనుకొంద్రు మహాతా. 158 

కరతలముల్ ధరి త్రిసషయి గట్టగ రెండును నూంది వానికూ 

ర్పరముల నాభిపార్శ్వములం గన్సడ వానిశరీర మెల్ల నం 

బరమున దండలీలం గనువట్టంగం జక్క_-ంగం జాగి యున్కిను 

మరయ మయూరసంజ్ఞ మగునాసన మోధరణీసురో త్తమా, 159 
. జగలివిం బాదములు రెండు జక్కంజూంచి 

Q. 

పాణుల. దద్యగ్శ, ములు విగ బట్టి నుదురు 

జానువులం జేర్చి యున్కి_ 'యోసాధుచరిత 
వీ స్ట తావ సెంద్రులు వళ్చిమస్థానమండ్ర్రు. 160 

. ఈయాసనములు మిక్కిలి కాయలఘుతఏమును సకలగదనాశ నము 

జేయుచు బావనికాయము, పాయందోలు చును బరంగు భవ్య చరిత్రా, 161 

| ' ఛా తనీతికపాలభాతివ_స్ప్ తాటకములు నౌలియు నాంగ నమరు యోగ 

పుట్కర్మముల చేహసంశుస్ధః లితుండై పరంగ నీ చెప్పినభ ద్రసీంహ 
వద్దాసనాదులం బరిచయం బమరంగ. ద్ర ణవసంఖ్యా భత గుణనిరూడి. 

గొమ రొందుపూరక కుంభక రేచకంబులవి శేవంబుతో:. బొలువ్రుమోలఅు 
చున్నయట్టప్రాణాయామ మోమమవోత్స 

సలుపం జలువంగ మారుతజయను గల్లు 

నంతకంతకు సంనీగ నతిళశయిల్లు 
నాండునాంటికి మేనిలో నాటు లెల్ల. 162 

తే. విను మపానంబునకు రెండు వ్రేళ్ళయెడను 
బై నెసంగుపావకునియున్కివట్టునకును 
చె నితో "మిది వేలపాట్యెడను 

ధరణిసురవర్య నాడికందంబు వొలుచు. 168 
అలా వలను. అజా ధా భాసకసాలథాకిన శ్రిశ్రాత కములు సాళియుశాగననురు? అని యత్ర 

Uy 
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లే. ఉండు దనువున డెబ్బది రెండువేలు 

౭ 

నాడు లొకటియు నూటు గణ్యంబు లందు 

నందు బదునాల్లు గశేవ్హంబు లందులోన 

మూ:డు నుతి శెక్కునందును ముఖ్య మొకటి, 164 

. వదునాల్టునాడులలోవల నరస్వతీవ్రముఖంబు లై నయే కాదశనాడులు జిహోగది 
వ్యాపార కారణంబులై పరగు న్లిశ్లాఫింగళు లనునాడీద్వయంబు వామదథీ.ణ 
నాసారం ధ్ర గామిను లగు చు బ్రాణాయామసాధనం టె. చృవర్తిల్లు చుం బ్ర థార్టి 

తవుం బె నసుపున్నూ హషయనాడి బ్రహూనాడి యనం బరంగుచు నాడీకందమథధ ? 

వర్ధిని యై బ్రహారం ధ,గామిని యై యుండు నందు. బవనంబుః బ్ర, వేశింపం' 

జేయుట యు త్తమయోగం బనం బరంగు నింకం బ్ర, తె్టావోరప్ర కారంబులు 

విను మని యి ట్లనియె 165 

ఇం ద్రియార్థములందు నిం, ద్రి యంబులః బ్రైవర్హిలనీక కుదియించి త్రివ్సుటోశటి 
యవియందుంజరియిం చెనవసమ_స్థంబు నాత్మ్యయకాంగమనసులోందలంచు టొకటి 

నిత్యకర్మంబు లన్నియు నాత్మీయంద సంతశము చిత్తముచే నొనర్చు టొ'కటి 
జో జ రీ ౮ జ స్ లి తనువ్రవంగలపదునెనిమిదిమర్శనసమల: గృమంబున గాడ్బునిలుపు టొకటి 

. యోగగా స్ర్రశీలయుతులు దృత్యాహార, ఛేదరీతు లనుచు నావరమున 

సొంప్రడాయికముగ సలువుచు నుుడుదు, రోవనుంభ రాసు కావతంస 166 

పాదాదిగా జానువగర్యంత ముర్వి యుర్వా స్థీదిగాం బాయువర్యుంత ముదక 

ముదకాదిగా మళీ హృదయా బ్దపర్భ్థంత మగ్ని యగ్నా్యాదిగా నందుమో(ద 

భ్ర్రూమధభ్యపర్యంతేము మరుత్తు మరుదాదిగా మూర్ధవపర్యంత మోమవోళ్ళ 
నభము వ.ర్తిల్లు. ద*నక మి యైదు భావింవంగా వేర్వేజ విహితగతిని 
థాతృవిష్ణురు ఇ,ళసదాళి వాఖ్య 

దై వతేముల! బృధఫ్వ్యాదిత_త్తే పపంచ 

కమున ధారణ మొనరింవం గా వలయును 

బ్రణవమునను బ్రా ణాయామభంగు లమర, 167 

అని మజీయును దద్ర, హస్యవిశేపంబు, లన్నియును వచించి ప్రాణముఖ్యి 
పవనగతుల తెటింగు పదునెనిమిదిమర ములును నాకు లుండుపాల.ప్రుం డెలి 

. తెలిసీ యింక థాన్టిన ప్ప కారంబు విను మని యి ట్లనియె 169 

. అవతిమముగ విజాతీయ వ్ర త్యయ వాసనాసీ కాసంవిచి 
న్నప్రవహాదురుసజాతి, యవృత్యయరూవ మగుచు థ్యానము వెలయున్ 170 

. అది సగుణథ్యా్యాన మనకా, సదమలగుణ వినుము నిర్దణథా్యాన మనకా 

నిదితముగ నిరుతెణంగుల, మొదలిటి యది చేయ నితరనును సిద్ధించున్, Hl 

1/ 
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చ. సగుణ మనంగ నింక విను శంఖసుదర్శనముఖ్యచిహ్నితం 

బగుపురుపో త్తమాకృతి: దదన్యము నిర్మలనిత్యచిన్మ యం 

బగుపరమాత్త రూప మది యబ్బుట దుర్గభ మెట్టివారికికా 

సగుణవిలాసచింతనము సల్బంగ సల్సంగ దాని భూసు రా. 172 

క. మానసము విష్ణునందుకొా, లీన మగుచు నించుకయు. జలింపక యుండకా 
బూనుట సమాధి యగు విద్యానిరతా యు_క్తరూప మది భావింపన్. 178 

న. యోగవిద్యార ప కారంబు దీనిమహా త్త ంబునంజేసీ య_క్తెజంగున భావంబు దన 
యందు దిరంచుగా నిలుప్పుచు నాసిద్ధుండు స్వభాొవుం డనం బరా, 174 

తరల. అతండు నిత్యము నాత్మ యో గసమాధికికా విజనస్థల 

సతి మనంబున గోరి పెక్కులు బేళముల్ చరియించుచు౯ 

గతివశంబున జన్మ బేశము గాంచి యందు గడుక౯ా వివి 
క్షతల మంచు వనీంచెం దా ళతతాళదఘ్న హదంబులోన్, 175 

సీ అట్లు వనీంచి యోగారూకి నుండుచోం దనయల్లుం డాలినై 6 గినుకవలన 
ముడువున నారీతిం బడి తన్ను6 జేర వయః స్తంభమణి మొద లైనయ్ట్టై 
వానిం గొన్నిటి నిచ్చి తా నంవెం గాని యప్పుడు దనబంధుత్యోమును దెలువంగం 

బోయిన బంధంబు పోనీక తగిలించు కొననేల మగుడ ననుతలంజబ్రన 

తే, నంత నెంతయు బనాుకాల మనుగ నతండు నియతివశమునం దదో్యోగనిప్ట వదలి 

హదములోవల వెలువడి యరుగు దెంచెె సకలబుధ నేవ్య మైన శ్రీ శై లమునకు 
ఉ నీలిత యోగ వై భవుండు నిద్దుండు వేడుక మించ గాంచె శ) 

శైలము నీల ;లోహితలసన' శిచి గ్రితసానువై భవో 
తాలము నేవ శీష్టఫల దానవ ధానసవీన దేవతా 
సాలము నిత్యవర్ల గుణజాలము ము క్పిలతాలవాలమున్. 177 

ఉ వెల్లగిలె౯ గుబేరు మలవెంపణీ ఘూర్షి లె మందరంబు దా 

విల్లయి వంగా మేరుగిరి వింధ్య మిలా నెజియంగం (గుం రూ 

వెల్లం దుహారమాత్ర మగు న్న హిమాద్రి! హు i ప్రవ 

శ్రిళ్లెకు గాన క్ర నగము శ్రినగ మకఘునకీ ర్రికిం దగున్. 178 

నవపుహ్పవనము హా గుచ్చిన పచ్చవట్టుంగ బాయి బాగు నెజిప 

థాకుస్థలంబు లాతతకుంకుమూం? కాగ ప్రశ రంబునం గానుపీంవం 

చెలిడా లువచరిందు సెలయేటి కాలువల్ వోరవల్ల రులనోయగము దాల్బ 

బవహావిధోవలయు తోవ వత్య కాభాగ భద్రాసకలీలల నతిశ యిల్ల 

త్తే, నర న సాదర రం పాదకటకంబు లవమరంగ౦ బ్రణుతింగన్న 

యన్న గేంద్రునికిని గిరీటార్పణ కరి, యైనయుడిగంవుంగ శ _శ్రేమథధ్యాహ్న లక్షీ. 170 
క సిద్ధమణుల్ గగనుగనులుక, సిస్టాషధమూలి కావి కేషవు (బనులుకొ 

26 



పంచమా శొక్టీస ము. 181 

సీద్ధరసధునులు నాడి ప్ర,సీద్ధిగం జేకొన్న రూపు శ్రీగిరి యయ్యెన్. 1560 
క. పాతాళగంగ యనియెడు, వైతవమున నన్న గేంద్రు, కాలికడియ ము 

యా 

చ ఫ 

రూ 

al. 

స్ శ్టిరంచు గండశై ల, వ్రాతమిషస్థితన గాంతర ప్రతిమలత్ “న్, 181 

నపరిరంభసం ఛ్ర మవి కొసములం “నువస్ట్రన్టమి 

apes వీరురరబు దనయందును దార్కొన కుండ నొ త్తి ప 

ట్రన నిధిగర్న బావాుునవఠీవిం ద్రవ ర్లిలు నన్న గంబు న్లో 

భనఖచరద్రమూవిరళప ల్లవతిల్ల wore ES యె 182 

. ఇవ్విధంబున నతిపవి త్ర విచి త్రమహీమంబున _ నతిశయిల్లు చున్న నగో_త్తనుంబు 
నత్యంతభ _క్రియు కుం డగుచు నధిరోహణుం డగుచు మల్లి కార్టనవహాదేవ సేవా 

విధానం బనూనంబున నడ వి యదృ్భ చ్చావిహారంబున సంచరించువా6 డందు 

నంతట భృగుపాతంబున కాయ_త్తపడు చున్నమణికంధరుం జూచి నీవెవ్వండ 
వీసాహసోత్చాహంబునకుం “రణం బీమి యెొజింగింం వలయు ననుటయు 

సతండు దన వేరునుం జాతియుం టెలిపి తద్భ ్రగుపాతోత్సాహపర్యంతంబు తన 
వూర్వువ_ర్ప్సనంబు సకలంబునుం చజెక్ప నందు వ. జామాతల 

వృత్తాంతంబున నుత్క_ం౦ంఠమానమానసుం డగుచు మణీయుం దడిగ్టోశే శెషం బతనికి 

నెటుకవడినంత యడిగి తెలిసి తిను సుగాతిజనకుం డగుట వినివీంచి తేనవ ర్ల 

నం బంతయుం జెప్పి శారడాదేవి యాసుగాః త్రీశాలినులకు నిచ్చినవరంబు 

లెట్లు ఫలితంబు లగునో యని యొకింత చింతించి యవి యట్లట్ల సఫలంబులు 
గాక మానవు గా యని నిశ్చయించి మణికంధరున కి ట్లనియె. 1883 

నారదుపరిచర్య చే రుకి, ణీకాంతు, శిక్షను సంగీత సిద్ధిం గనుట 

యమ్లానికరుణ చే హరిభ _క్రీతీర్భయా,త్రాదిపుణ్యంబుల నతిశయిలుట 

నడుమం బమాదంవునడకం జేకుటినశౌా,పము రాజ్య ఫలముగా బనుపజిచుట 

యధికవుణ్యప్రావ్య మైనగంధర్వజ్యాతిని సముద్భవ మంది 'లేజరిలుట 
. యూహ నెయంగ నీ వింక నొందుజన్మ 

మమితసాద్దుణ్యసంవన్న మగుట ధ్రువము 

వుణ వాసన లూరక పోవు సూవె 

యెట్లు. దమతమఫలనుల నిచ్చు( గాని. 124 
. సుగుణగణైకని వాసం, బగుజస్మము నీకు గలిమి కాడిము"పాతూ 

పగమంబ చాలు నిచ్చట, భృగుపాతంబునకు నె మపేఖీత మింఃన్ 1A 

. అనుడు నతండు శ్రీమహితు లై శుదివ రను లై నవారికిం 
దనయు(డ నె జనించుటయొ తర్చిత వుంచు డలంచినాడ నా 

వీని యెటు లైన సెంతయు. బవిత్రచరి త్రత నీకుం గాన్బడం 

దొనరినవారు మత్సుతయు( దత్సతలియుం దలపోనీ మాడయన్, 186 



ied కళావూర్లోదయము 

ఉ వారలు తల్లి దండ్రులుగ వాంఛ యొనర్చుట మేలు గాదె యిం 

పారంగ దాన నాకును బ్రీయం బగు టొక్కటి యెక్కు డాప్రియం 

బూరక పోదు నీమదికి నోవమి యట్లిమహోపకార మో 
సారగుణాఢ్య యేంజలువ శక్ళుడ మూందట నీకు నెంతయున్. 187 

. తొల్లి యొకపుడు మద్దురువుల నే నాత్మవరిరత్షకొజుకును బట్ట మొకటి 
కొవలయు వటంచు డై వసం చే రణ నడిగిన సృజియించి యట్లు నాకు 

నొనంగుచు నిది యమో ఘాేద్యమం బని వల్కి_ వారలు నన్ను నీవంశ మి(కను 

తత్రవంళంబు గాం గల దని రావాకన్ట్ మరనిన నీవు నాయల్లునకును 

తే. గొడుక వై వుట్టుటకె యనుకూల మగుచు 
నున్న యవి వత్త ధర్మ మత్యుజ్ఞ సలముగ 

జగతియే లేదు+ తక్రి.నసందియంబు 
లన్నియును మాని నామాట యాచరించు 188 

. అనుడు నళ్లీని నాయాత్మ చందము విను మళ్లును మాజుమేన త్త నందు 

రాజ నాటకును కు సున్న వింకను బవిత్రులయింట నన "మొందు 

5"ంత్సచే నిష డీక్రరి మేళ్వరపుంజజ్ నుటుకుచున్నా- డను మతటీయు గొంత 

మదిలోనిమెరమెర మాన దేముజికి నంకేని సెంతటి రాజ నైన నెట్టి 

తే, పావనులయింట. బుట్టిన బహిరబపిర, రాతివర్షజయం బజ సమును గలిగి 

వర్రిలుట యబ్బురము గాన వగపు గలదు, చిత్తమున నాకు నోమవోసిద్ధవర్య. 

ein 

"sa 

ఆ అదియు గాక రాజ్య మకొమహాభూతంబు, సోశినప్పు డెట్టిసుజనులకును 

'లేనిచీళందనము లేనిమూంగతకంబుు లేనిచెవుడు గొంత మైనం గలదు 190 

తే, వేదశాస్త్రా దిసక లసద్విద్భ్యలందు 
నెందుంగొద వించుకయు లేక నెసంగునప్చే 
బాహుణులగోష్టి చే నట్టి రాజ్యుదోష. 

వులు నవోరింప వగు సని తలంచి లేని 191 

ఉత్సాహ. భోగవస్తుతృష్ణ శేనిష్టడమి జేనిడానముల్ పా! 
యోాగగిములును గామిం జేర నొల్ల రు త్తనుడిషజుల్ 

మృగ్యతముల వారి వెదకి మెచ్చ గొలిచి తెచ్చుకో 

భాగ్య మతేని కబ్బు టరుదు బ్రైదుకె యదియు నక్కి_టా. 192 

వ. అ ట్లత్యు తమక్విజులచి గ్లంబు నారాథించి చేర్చుకొనియెద నన్నం దద్వివేకం 
బన్ని నాళ్లకు( గలుగవలయు నవియే యెంచిచూ చిన నొక్కొటోొకిటీయ మిగుల 
నసహ్యూంబు లగుచు హృదయళీల్యుంబు లై యున్నవి నీవు సకలకార్యిఘటనాతి 

సవర్ధుండవు నాకు నివ్బిచ'రంబు వాయ నొక్క_ తెరువు సూవి రఖీంపు మని 



పంచవమాూో ఇ₹స్వ్వసము, 108 

మణీకంధరుం జాస్వభా వాఖ్యసిద్ధు నెంతయుం బ్రార్థించి నతండు నతనికి విషోద 
నివారణంబుగా ని ట్లనియె 193 

క, సతతము చెంపొందుజ యోన్న తి యొపంిడువొక్క_విల్లు నవశరములు నీ 
మతికి దగినవి సృజించెద్క తతి దత్తాతయుదయ కకృత్యము గలదే 19! 

శానీ కింకకా నృజియించి యదు తవ్రుమాణికర్ణింబు న నికుః దా 

నాకర్షించును నీదునేవ గొన సరామ్నూయళాస్టాదివి 

ద్యాకారార్లత నొప్పువారి నప యాత్తాలోక నూ త్రంబునం 

జేకూర్చుకా సకలా శ్రి తాళీ కఖల వేమాయురారో గ్య్భముల్.. 195 

క. అని యపు డోకిసీంగిణి విల్లును వాండి మెటుంగుటమ్లులును గెంజాయం 

దన రారుముణిళశలాకి యుం దనమాపహాోత్మస్ధ ప కాశితముగ సృజిం చెన్. 193 

తే. ఇట్లు సృజియించి దీని నీ వెపు డుదయ 

మొంది తటమున్న యట్ల నీ కొనర నిత్తు 
నేను గనివెట్టుకొని వచ్చి యివి యొదవుట 
యెట్లె యెన్నినాళ్లకొ యని యెన్నవలదు 197 

అని పలుకు చుండ. 198 

. అప్పుడు చేరువ నరుగు చుం దదాగ్గీకిములు విని శివరార్రి పుణ కాల 

శోభితమల్లి కార్టునదేవభజనోత్సి వాయాతు నీ నమదాశ యుండు 

నతని భార్యయు. బురోహితులు నచ్చోటికి నరుదెంచి యాసిడ్లవరునినామ 
మడిగి యెజింగి మహాసమ్మదమున సాహైంగ ప ణామంబు లాచరించి 

ఆ. మాకు ఫలిత మయ్యె మల్లి కార్టునదేవు; సేవవ హీమ యిపుడు నీద్దవర్సు 

నిన్ను వెదకివెదకి కన్నులు సాఫల్య, గరిమ జెందె నిచట గనుటంశేసీ. 199 
వ. అని పలీకినంతలో నృపాలుండు 200 

మత్తకోకిల, ఏవమదాశయు(డకా మహీశుండ హేహయాన్వయజుండ ని 
బామ యోయనభాత్మ మత్చి్యియభార్య వీరు వ్రరోహితుల్ 
థీముహూ _త్వ్వగుణాభి రాములు దివ్య లేజులు బుగ్ధజు 

స్సామతుర్యమహాగమ కృమసం వ దాయధథురంధరుల్ 2౧1 

క ఓయనఘాత్తక దత్తాల్రేయనముహామునిని మావాురీపురనిలయున్ 
జాయయు నేనును వీరిస్తవోయతం గొలిచితిమి బవహువిథా రాధనలన్. 202 

తే కార్హవీర్యాష్టనుడు చాన రి యగుచు 
నంత ఘను డౌట నాయోగి నాశ్రయించి 

కాలె తద్రాజకులజుండం గాన నేను 

నమ్లునీంద్రు భజించితి నవ్విధమున 203 

dX 

రలొ 
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వ. ఆదత్తాలె యుం డంతట నాకుం గలలోనం గానిపించి మదీయభ క్తుండు స్వభా 

౭ 

వుం డనుసిద్ధుం డొక్కరుండు గలం డతనివలన నీకాంశీతార్థం బీచజేటు నతని 

సందర్శనంబు సాధించునది యని చెప్పిన నేను చేవరయున్న చోటును స్వరూ 
వంబును నెబుంగకి యనేకవిధంబుల నరయుచు నిచ్చటికి నిట ద్దేవతామహోత్స 

వంబునకువచ్చి యిప్పటి మోమాటల దత్తాలె, యళ్బ్దంబు వినంబడుట నిది దెలిసి 

పోదము గాక యని చేర నేఠెంచితిమి మూస డిరస్రాన్థితం బై నభ వద్దర్శనంబు 

దొరశే నిశ మాయభీష్టంబులు సిద్ధించిన ట్టమ్యె కం. స యాసిద్నండు తను 

బ్రసీద్ధునిం జేయ బన్నినగురువులవన్ను గడకు నద్భుతసంతోషంబు లంతరంగం 

బుల నెంతయు( గందళింప నింతభ_కృవత్సలుండ వే యని యమ్మునిం దలంచి 
శీలుమొగిచి యంత నారాజునుం జూచి యి ట్లనియె, 904 

ఏ నెవ్వండ నీకోరిక, లీ నైనను మద్దురూ_క్ష మిడి యంటిం గదా 
యౌానియతిచేత నె 'బ్ఞవి, గా నున్నవి య ట్లాదవెడుంగానీ చెపుమా. 205 

. అనుడు జయంబును సంతతిియును నాయభివాంఛితంబు లోయంచితవ 

_రన యనుచు విన్న వించెను జననాయకు( డతని కపుడు సంయమివరు(డున్. 

. అటమున్ను దాసృృజించినధను ర్బాణంబులు మణికంధరునకుం జూపుచు నిట్లనియె, 

. మానవనాథ యామణికంధరునకు భావిభవంబునందును విజయసిగ్ధి 

గావించుళొటుకు నే నీవిలునములు నిటమున్ను గా సృజియించినాండం 
గావున నతని కొక్కనికిం దక్కంగ నన్య రాజుల శెందుం బరాజితుండవు 
గాక నీన్ర జయింతు గట్టిగ నన నట్టు కానిండు మిక్ళవ గలిగినదియె 

బాలు గడనుకు మటియేన చాలుదు మణి 
కంధరునికి భనుస్నాయకనుల నప్పుడు 

గాంగలజయంబు తడితరకర్శకత్వ 

మునను సిద్ధింప నేర్చునే యనియె రాజు 208 

మ. అనం దద్దర్వవుమాటకుం గనలీ యాయస్త్ర పృభావంబుచే 

నిను నీజన్మ మునం డితండు గెలుచుళా నిస్సంశయం బట్టు ౫ 

ల్పీనమాతే, తున గాక యూడిగము నీచేతం గళ త్రంబుచే 

తను చవేయించుళొనం గలం డనియ సిద్ధ శేషం డా ౮5'జుతోన్ ౫0౪ 

ఉత్సాహ, అనుడు: డనుప్రురోహీత ల్ ల నా 
తనికిం గలు మొగిచి యోయుదా త్తచరత యేమి యీ 

యనకుం చెలియు మూ-డుమూాట లాఅుతప్వు శేము మూ 

కొనరం బల్బు గలమె యస దు క్లీతేజు'గు "లెంతు బే, 210 



పంచమాశ్వాసము, 135 

నే, మీరు గురువుల రగుటను మిమ్లు వెదకి 
కొనుచు వచ్చుట యొకటి యే గుతీగం జూచి 
యీనృవతికోర్కు. లీజేర్పు మెట్టు లైన 
ననుడు వారల జూచి యి ట్లనియె నతండు 211 

ఉ. తప్పదు నాదుమాటలు విథాతలిఖంచినవ్రాంత సుం డిలం 

దప్పక యెల్ల రాజులను దాను జయించెను మోనృపాలుం డేం 
ఇెప్పినవానిం దక్క- నింక నేవయు వానికి. జేయు జాలం బెం 

పొవ్చంగ నాడు దాను దనయుల్ల మునందు విము_క్రమానుండై 912 

క మిీనరపతిముడిం గలసం,శానప్ర గోర్కియు ఫలించు: దల్సేవతతే౯ా 

దానును భార్యయు నేలిక, న BO గను:ంగొనంగన్. 218 
వ. అనిన విని వార లొకింత చింతించి 214 

శామాభోగంబులె యాత్మ భోగములు గా మామాటయే మాట గా 

నోభవ్యాత్మక మము దా నడువుకొం చున్నా( డితం డిమ్మవో 
oe నున్న మాకును దగకా సం సేవ్వుం జెవ్వాండొ దా 

నీభావంబున నీతం డట్టు వరుందా నేవించు కాలంబునన్. 215 

మ అనినకా మామహిభ ర్త యేలికయె మో కా రాధ్యుం డావేళ నా 
తనిభూపూమణి మోకు నెంతయు( ద్రైమోదస్ఫూ_ర్లి గావించు చు౯ా 

దనకు౯ా మూరలు నిమదాశ యుండు త త్సాంగత్యనితో సృత్సవం 

బునం బూర్యోన్నణు లన్నియు౯ మజుచి యింపు౯ గాంతు రత్యంతమున్. 216 

వ. కావున మణికంధరుండు వసుంధ రాషతి యగుచు జన్మిందునందాక యభేక్ట 

విజయవిహారంబుల మి రెజు ప్రవ_ర్సిల్ల (గలం డటమిాంద మదు _క్షవ్రశారంబు 

నం దల్సేవ నేయం గలండు ప్ య దన న్మ ణిస్పర్శమహీమంబున మహానందంబు 

నొంచెద రని పలికి స్వభావనామసిద్ధుండు * వారి నందణి ననిపి తానును మణికంధ 
రుని వీడొ-ని ని జేచ్ళం జనియె దద్వచన ప్ర, కారంబున మదాళశయుండును సకల 
శత్రుజయంబునం 'ేజరిళ్లె ననిన విని యలఘువ్ర, తుండు మణికంధరుం డట్టు సిద్దుని 

పీక్కొని యటమిాంద నేమి నేనెం దదిస్థ్రత్తాంతంబు వినవలతుం చేప్పు 

మనుటయు. 217 

ఉ. కావ్యకళారసానుభవకౌశలనూతనభోజరాజ సం 
_స్థవ నవీన గానసరసత్వమహ_త్ర్వమరు_త్సనూజ క 
_ర్రవ్భవివేచనారచనథార్స రగు ణావరధర్మ రాజ నా 

స్రవ్ఫురసానుపాలన బుధ వృజపాలన పుణ్య ఖేలనా, 218 

క. కించిదుదంచిత రాగద్భ్కగంచలరుచినూతనాత పాంకుర రేఖా 

వంచితసకల ప్రతిభట్క సంచయగ ర్వాంధ కార జలధిగఖీరా, 219 
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మశిగణనికరము సమధికవితరణచతురిముగరిము 
శృమజితరవిసుతఘనశి తకర ణా 

శనుదమముఖగుణసముదయక లనా 

విమలితనిజమతివృతగురుచర ణా, 220 
గద్యము ఇది నిఖలనూరిలో కాంగీ కారతరంగితకవిత్వవై భవపింగళీయమరనార్య 

తనూభవ సౌజన్య జేయనూరయనామధేయ ప్రణీతం బె నకళాపూర్ణ్లోదయం బను 

మహా కావ్యంబునందు. బంచవమా శ్వాసము, 



OA శ్రీరస్తు. 

కరఠాపూర్ణోదయము 

వసో కాగస ము, 
© 

రి ( ॥ 

వ. అవధరింపు మమ్షధురలాలస యలఘువ్రతుం జూచి నీ వడిగిసముణికంధరుని 

క 

eo pt 

వృత్తాంతంబు సకలంబును వినివించెద విను మని యి ట్లనియె, 

అచలధృతి నతండు తద్దుల, వచనసరణిం దగిననియవువ_ర్తన మనమరకా 
షు 

శుచి యె యాచజిడగ్గ తీ, యుచితేస్థితి నిలిచి యుటుక నుంకించుతతఆిన్, 

| మథనసమయఘఖూర్ష్మ మానాబ్టి వో లె చె౯ా 

మంత లడరం బరుచమూంక లెల్ల 

బిటు గలి తలి విడ పటక పాతె 
ఠు రం “డ్ "టబ 

నతనిమది మవోద్భు తాకులముగ 

అంత, 

బిగిచన్లుత్తులు గు_త్తవుంబయ(టలోం బింవిళు గూయంగ 3 
స్రుగతి౯ భామ యొక రు వచ్చి యిదె యోగంధర్వ నీ వాండె డీ 
భృగుపాతంబుఫలంబు నీవరుసవారిం గావు మంచు౯ ధగ 
ద్ధగితాళాంతర మెనఖరగ్ర మొకటీం దత్చాణి కిచ్చెళా వెనన్ 

, తదనంతరంబ. 

చుట్టువట్టుల నున్నయట్టి వెన్తా(ంకులు బలువీడివై దూరి పాటునవియు 
గండోవలంబు లుద్దండ వేగా ధికోద్ధతిం జక్క చ తాలం దాంకునవియు. 

18 

లై 



186 కళాఫూర్లోదయను 

గరినీంవాశారూలశరభాదిమృగముల సుగ్గునూచంబుగా నుటుచునవియు 

నంతరిశతమున నత్యంతంబు దట్టమై వందిటిబాగుగాం బర్వునవియు 

లే. నగుచు బలితంపుటినుపక ట్రమజ నొప్పు 
వెండిగువవంబులో కాక వెండికట్ల 

యినువగునవంబులో యనం దనరి కురిసె 

నెంతయును జి త్రజల్లుగ నేదుముండ్లు 8 

క. మణికంధరుండు తద్దా,రుణళల లీవృష్టి మిగులం గ్రాత్తీ తయగుచు వీ 

క్షణముల కత్యద్భుత కారణ మై తనరారం జూచి వ్రమదం బలిశెన్. 9 
ఆ. చెలువ యీ యపూర్వళలలీప్రవర్ష మెక్క-డిది కటా + గార్య మేమి 

సేయు మనుచు నాదుచేతికి నిచ్చి తెవ్వ లెవు నీవు వినగ వలయు నాకు. 10 

ఉ, నా విని యింక నేమియు వినక రణకోవిద నీ కొకింతయుం 

దావల మెర యాకవటదై త్యుండు చేర్చున కేగుడెంచు నే 
మో వడిం బర్వం జొచ్చెం గడు ముండుల వానయెదుర్పు మింతటళా 

నీవు మవానసిచేతన వినిర్శర వేగతం జక్కు జేయు చుక్ ll 

ఆ. వదుగూపుతోడ నిదిగో నొకించుక, దవ్వునందు వా: డుదృగ్సవృ త్తి 
నీకు నెదురువచ్చునాకము నిటు మించి, రాకయుండం దునుము రయముతోడ 

వ. అని సత్వోరంబు గాం బ్రార్ధించిన నాయింతిం జూచి, 13 

చ. అమరవిరోధిం ద్రుంతు నిదె యంగన భీరుల కెల్ల భీతి దీ 

ర్చుము వెళ. బొమ్తు నమ్ము మనుచుం గదలె౯ రయ మొప్ప దర్చదు 
ర్లమరిప్రుఖండ కాండే భుజదండమునందుం బ్రచండ డమండలా 

గోము జళీవించుచుకా గిరగిరా దిరుగ౯ా నెగవై చి పట్టుచున్, 14 

వ. ఇ స్రైజంగున నత్యంతోత్స్చాహసంభ్రిమంబునం గదలి. 15 

మహా స్రగ్ధర. శలవీసందోహానముం దోస్సమధిక లఫీమాశ్చర్య బాతుర్యచ ర్యా 
విల్లో రానీథా రావిహృతిహతము గావించుచుం బోయి కాంచెళా 

శలసర తానంబు మేన౯ా గగురు పొడిచి కన్సట్ట నున్నట్టియేదుం 

దులితానూన ప వృసూనద్యుతిళ లలవనీధుర్య థా త్రి స్రీ ధరంబున్, 16 

వ. ఇట్లు గాంచి నికంత రాసారం బైన తద్దోరశలలీవృష్టి తనకృపాణవిహరణవిచి త్ర 
-పేగంబునం దుత్తుమురు నేయుచు సక్కావటదానవు నుద్దేశించి. i7 

క. ఓరి యవివేకి రాతస, యీరూపవికారవృత్తి నేమి Ros దు 

ర్వారత నీదుజగద్దో),వోారంభము నిన్ను జెటుప కకట విడుచు నే. ఏ 

నీ దిగ్గజంబులకును చేతి దూడంగ రాక యేపారుగజడై _త్యుం డేమి యయ 

మొగులలో నుండి యమ్థులవాన గురియించు నింద దృ్రజిద్ధానవ్రం డేమియయ్యె 

విశషమంతయునిండి వృద్ధిబొందు దుసు నాహిత కారియగువృత్రుం డేమియయ్యె 



తే, 
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జగ మెల్ల జా(వచుట్టుగ ఘనళ_క్రిచే నెసగుహిరణ్యాతుం చెమి యయ్యె 

వెండియును చక్కు.మాయల వెలయునట్ట 

వారు శంబర ప్రముఖు లే మెరి వినవె 
యకట యోరిదు రాత్త యీనికృతరూప 

మేమిటికి వచ్చు నిదె వధియింతు నిన్ను. 19 

అన విని రక్కసుండు నగి యక్క_ట యెక్క_డివాండు వీం డచే 

తనుండొ మతిభ మార్తుడె మదస్ట లితాత్తుండొ పుట్టు వెళ్లి యా 

తనభుజసత్త ఏ మ గాడ యధికృతచిక్కరివిక్ర, కృమ్మవ, 

రను సనుం దాశు బక్కడ విధాత కడుం జెడ సుమో. 20 

. అని యతని ను గ్రశించి 21 

* బ్రదు కొల్ల wh రా ర్క మైదురుగ నిటువంటిమాట లిమైయి నేలా 

వదరంగ దొంతుల కోపని, గుడియలునుం గలవె నీదుక్రో వ్వడంగింతున్. 22 

అనుచు నొకింత మే మలచి యత్యధికో గ్ర ళలౌఘవృష్టి చే 

మునుంగంగం చేయ దానిని సముద్దతేఖడ్డవిహార చాతురి౯ 

దునుముచు “జేరి తద్దళముం ద్రుంచె వడిక్ మణికంధరుండు తే 

ద్ద నళలజాల మా తెటపిందకా వం దొంకి గతాసుం చేయంగన్, 23 

: తిని చెప్పిన నలఘు వ్రతుం డనయంబునుం గుతుకయుక్తుం డై యొవ్వాం డ 

ద్దనుజుం డాతవి నార్సీతిని దునిమించినది యెవ తే తెలియగ వలయున్. 24 

: అనిన విని యాశిశును వా రిరువురి తెజింగును వివరించెద విను మని యిట్లనియె, 

i మహి తాత్శ క యాబై త్యుండు, మహిహాసురుమూతులునికువమూరుండు దున్దాా 

నిహాతుం ఢగువాని విని తా, నహితము దుర్గకు నొనర్చ నాత్మం గోరున్, 26 

వాడు శల్య్యాసురుం డన వసుధం బరంగు 

శల్య రూప పత నునికిం దచ్చఅలచయము 

గడ్డపాజిల కైవడి. గానిపించి 

వేర్చట ఖనిత్రశలుం డను పేరు గలదు. 27 

. మహిషాసురునిం జంపిననూడు తనమనంబునం భోయక యివ్విధంబున దుర్ల 

యందు బద్దమత్సరుం డై యారాతసుండు తనమనంబున. 28 

. శీరితేల మంతయుకా వెదకి చెండుదునో వెస గాళ కార్చనా 

వతవరు లెంద జందటి నవారణ నయెడలందు( జండికె 

యతనము జేరు లేక ఖల మై చనం గూల్తునొ యోర్చు టబ ట్లకో 

మతి నొక యప్పుడుకా విడక మండంగం బెట్టుచు నున్న కోపమున్. 29 

, వను గినుకం బూని యిట్లు గావింప ముడు నుడుకు నొకొ బలాంతకుండు 

చీదకోవ మెందు. చెదవ్పులచేటుగా, కుడికి యేమి నేయ నోస్ఫ నన్ను. 80 
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క, భార్దవ్రుదీవనం గన్నయ, నర్షళసద్విపులబలమహ 'త్వ్వము సుమనో 
వర్ణమునకు లోంబడునే, దుర్తాశ_క్టికిని వెజివ దుగ్దమళ కిన్, 31 

కే ఏయుపాయంబుచే నైన నెచ్చిరిలంగ 
నీక రక్షుసకులము ర మేళ్వరుండు 

దునుము ననుళంక యొక్కటి మనమునందు 

నున్నయది దీని శెద్దియో యు_క్లీ యింక, తజ 
క వీనికి. దగినయుపాయము, గానంబడు గాక శాంతి కందగు తనువుం 

బూని చరించుట మే లౌ, చానవకులుం డయ్యు నితండు ఛార్మికుం డనంగన్ .83 

తే, అనువిచారంబుతో నొకవనములోన, వాండు వర్తిలం గా చైవవళత వచ్చె 

నచటి కఖినవకౌనముది యనుతుపార, కరకిరణజాబ్బరోజాతికన్నె యొక లే ల 

ఉ, వచ్చిన దద్విలాసవిభవంబున కద్దను జేంద్రు మానసం 

బచ్చెరు వంది మున్సటెసమ స్వవిచారము దక్కి- మిక్కిలి౯ 

హాచ్చినపచ్చవిల్లువస నంతయు జంచలభావ మొంద చా 

నచ్చవలాతీ. కిట్లనియె నద్దివిజ ప్రృతివము. డయ్యెడన్. 85 

ఉ. కోమలి నాకు నెట్టయెడం గొట్టినపిండి సమ_స్తలోకనుల్ 
నీమది కింపు లైనయవి నిర్భరశ_క్లిని దే సమర్థుండ౯ా 
నీమహనీయరూపగమణీయతకుం దగునట్లు గాంగ నే 
నేమగరూపు _లెన ధరియింపంగ నేర్తును గామరూపి నై. 86 

అ. నన్ను నేలుకొనుము నాన్చుడు నేమియు, సనక త న్ననాదరావలోక 

ముల దిరక్కరించి జలజూథతీ యటు వాస్కీ చనుచు నుండ నతడు కినుక తోడ. 

ఆ సోలి యిట్లు వేడు న న్నాదరింపక, పోవునిన్ను నింక బురుషుం డొక్క 

'డెవండు నేం దలంక నేరికి నెన్నిగుండియలు గలవు నాదుప్రియను జేర. 88 

క అని వెజుపించిన నడి దన మనమున జల మొదవ నిన్ను మడియించిన వా 

నిని దక్క నే వరింవను, విను మిది న్నాపృతిన దీని విడ నిక ననియిన్, 89 

చ, అనుడు దదు కి క్రూరతేకు నద్రనుజుండు గడు౯ా ఘనంబుగాం 

గినిసియు బోవ నిచ్చె నొకవడును జేయక యవిలాసీనిళా 
మనమున నెప్పు జేతెజుంగనం దన కబ్బునొ దానిసంగమం 

బని యడియాస యాకినుక కత్యధికం బగుచుం ఒృవర్తిలన్, 40 

కే, అడి మొదలు గాంగ నాకన్య యరయుచుం డె 

వాని మడియింప శక్తుం జవ్యాండొ యనుచు 

వాడు దను: జంప బూనినవానిం జంవం 

దనకు వర మెట్లు సాధింతు ననుచు నుండె, 41 
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తే. అంతట మృ గేంద్ర వాహనయాలయమున 

కతండు డై వవశంబున నరిగి యందు. 

బస్రర స్తంభలిఖళతాతురములు చూచి 
చదువృకొనుచో.: దదంత రసకణియందు 42 

క. ఈ మెఅుంగుగండక త్రెర, చే మిడిదల యిచ్చుసొహానికుడు శిరం బ 

ప్లే మగుడ(గ నదుకుకొనం, గా మని చంపు. దనుం జంపం గడంగిన వానిన్ 4 

క అనియెడియర్లముం గను(గొని, కరయభి మతనీని కది నిదానం బగుటకా 

మనమున గడు సంతోషము, దన రార దదు_క్షరీతి దవ్చకి నడివెన్ 14 

వే, నడిపి తత లసంసిగ్టెనమిక దన 

శిందు నెదు రింక లే దని డెందమునను 

గరము గర్వించి యవుడ యాఖలుండు పూనె 
నమహాళ క్రికాగుడి నవనిం గూల్చ 43 

క అభివవకౌముదియును స్కర్గీభూమిమండలమునందు వాని దునుమః జా 

లుభుజాబలాఢ్యు నరయుచు, శుభ ముగుతచ్చ_క్టిమహిమస్స్యు విని మదిన్. 46 

క, తనకోర్కి_ కెన్షియే నొక, యనుకూలం చై నత్ర్రవ యచ్చో సమా 
టునొ యని యిక్క_డికిని దాం జనుదెంచుచు నాఖనిత్రళలునిం గనియొన్. 47 

క, కని వీం డిక్కడి శెచ్చో,ట నుండి వ్రత్యత మయ్య దగ్గజి శెడంగాం 
జను తెరువు లేదొకో యని మనమునం దలపోనె నంతనూత్రన వాండున్. 4 

తే ఆచకోరాతీం జూచి యోూోయలరుంబోడి 

యేను బ్రార్టింపం కోక యిట వానిం 

గాని వరియింప నంటవి గర్వవృ తి 

నల్లనాం డొకవనములో ననుచు బలికె 49 

చ. తన కపు డబ్బిన్టువరదర్చముచే నతం డట్లు వల్క నీ 
నొనరంగ మోర లెవ్వరును నూంకొనకుం డిటు చూచి చెప్పిదళ్ 
నినుహరియిం చునట్టమహనీయబలాఢ్యుని గాని యే వరిం 
ఓ ననుచుం బల్కితిం గలదె వల్కు_న శె గ్గనియె౯్ వధూటీయున్ 50 

తరల. ఆనిన నెగ్వన నింక నెద్దయొ యంబుశాథీ యెటుంగ నే 

ననువు గా “లతౌతకింబమునందు వావీనవా.త గ 

నొనుము మూన్తము గండక _థేర గూలం దన్నియు. గృమ్మణకో 

మనినయ్య్మీననుం గనుంగొను మాట లెన్వియు నేటికిన్. ర్1 

వనమయూూకను నా విని సుపర్గలలనామణి వెషం ద 

ద్దా)వలిఖ తాత రకదంబక ము నార 
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మోవరునిమ స్తకము గొంత యదుకు౯ ర 
కావనియుం జూచి కడు నాకులతం జెందెన్. రణ 

స్రగ్ధర ఈరీతి౯ా ఖన్నయె నాహృదయమువెత యూపహించి వారింవ దిక్కె 
వ్వారు౯ా లే రింక నిద్దేవతకె యురుకృపావ_ర్సనకా నన్ను( బ్రోవక్ 
భాగం బంచు౯ వెసం దత్పదముల 5జుగం బర్వునం బోయి గరా 

గారంబుం జొచ్చి వాం డక్కడనె తనదు రాకం బ్ర తీతీంచు చుండన్-. ర్ి 

వ. ఇవ్విధంబునం బాదంబులం బడి "లేవక తనత్ "ల్లి 03 ప్రతిజ్ఞా ప్ర కౌరంబును ఖనిత్ర, 
శలలుండు వలికినయుల్ల సంపుంబలుకును నతనిగర్వ కారణంబును వినివీంచి 

యోమమహాదేవీ యేను వెనుక ముందజ గానక కళవళవడి యున్నదాన నాకు 
నెట్టనం బ్రతిజ్ఞాభంగంబు గాక యుండం _దో,వ యొకటి సంఘటించి రతీంపు 

మని ప్రాన్టించె మృ గేంద్ర వావానయు నహః రాత్ససుని చేతితనసదో్యో మహో 
పద్రవంహనకు నివారకం బగుచు నొదవినయాయువిద రాకకు సంతసిల్లు చునికిం 

జేనీ యప్పటితత్సార్థనంబునకు శీ సుప్రసన్న యగుచు నిట్లనియె. ర్శే 

ఉ. ఈదనుజుండు దన్ను వధియింషం గడంగినవానిం జంపుటో 
వై దలి తప్ప దుక్ష మగువద్దతి నిచ్చట నాత్మమ_స్తక 

చేద మొవర్చుకొన్న తని: జెందుఫలంబును  మాన్నవచ్చునే 
నీదు ప్రతిజ్ఞ కుం బరిగణేంచి ఘటించెద నొందుపూయమున్. ర్ర్ 

, అని కొంత చింతించి యద్దేవి యఖినవ కౌముది జూచి యోకమలవదన 
వీనిసాహసకర్శ వృ త్తి! ఫల మెన్నం దనుం జంవం బూను నాతనిని జంపు 

టింతియ కాని తా నెట్టును వానిచే మడియకుండంగ నియమంబు లేదు 

కావ్రన నధికవికృముం  డగువాండు వీనిని జంపి చచ్చు నన్నియమశ_కి 

తే నీ ప్రతిజ్ఞ యాం వలం వీనిని దునిమిన, తీవ శేర్యు నరించు టంతియ కదన్లు 
యతనిమబుమేన నైన నీప్రతిన దప్ప్ర్యకుండ వరియింవవచ్చు నీ కుచితవిగిని 

ఆ ఇంక నట్టివరుని నెన్నిక మోజింగ్క, నిశ్చయింపవలయు నీరజాతీ. 
యని యొకింతచింత యొనరించి తదుపాయ, మాత్మంగాంచి మూద మలరంబలీిశే, 

నీ మణికంధరుం డన గుణనిధి యొక్క. గంధ ర్యకుమూరు. డో తలిరుంబోండి 

తన కొక కారణంబువంజేసీ యొదవిన యవితథోద్యమము మవోనీ యొకటి 

యిదె నాదుసన్నిధి నిడి పోయినాం డని యాయింతి కాఖగ్ధ మపుడు చూపి 

నీ విడి గొనిపోయి యావీనవరుచేతి కిచ్చి పే చంపంపు మిద్దు రాత్తు 
తే, వీడు నీరూవువసం జిక్కి వెంటవెంట్కవచ్చు నలయించుకోని పొమ్లు వానికడకు 

చెంతవిసివియునీమోం(ద నించుకయును, దెగండితండు జెందముననీవు బెగడవలదు, 

వ. ఇమ్మహోఖడ్డంబు దొల్లి దత్తాల్రేయుండు స్వభావనామభధేయుం డగుసిద్దునకిశ్చె 
నతండు వుణి_స్తంభుం డనుతనయల్లుని కిచ్చ నతండును నిక్కడ నొక్కప్ర, యో 

రైళొ 
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జనంబుకొొజికు గంధర్వుం డై నమణికంధరున కిచ్చె దానంజేసి యిచ్చి వ్యాయుధం 

బమ్హణికంధరునకు సంపృదాయాగతం బగుచు గార్యకారి యగు నితరులకుం 

బనువు నేయదు గావున నతని చేతి! యీవలయు నతండు నిప్పుడు శ్రీ కై లంబున 
నొక్క_శాపంబు కారణంబుగా భ అగుపాతంబున కాయ _్రపడు చున్న వాడు 

నీవు వేగంబ చని తతృలంబు దీనిచేతనే యా నని యాభృగుపాతంబు మాన్ని 
యిద్దానవువధంబునకు నియోగింపు మాగంధర్వుండు రెండవ మేనంగళా పూర్ణుం 

డనం గాసారనామ భేయం బగువట్రణంబుకం బుట్టంగలం డతని వరియించి ౫ ప్ర తిజ్ఞ < 

జల్లి ౦చికొనుము పొ మని యనిపీన. 59 

పయంట బిగించి నెన్నడుముై 6 బిరిచుట్టుగం జుట్టి కుంతలో 

చ్చయము దృఢథంబుగా ముడిచి చయ్యన రచ్చటిముండలా గ, ముక 

శయమునం బూని వెల్వడియె శ _క్టినివాస మవ కృవిక, మో 

దయపరిఖభాసమాన యగుదర్చక వై భవలక్షీయో యనన్ 6౮1) 

. బ్రవ్విధంబున వెలువడి యేంగు దెంచు 

నట్టియీయింతి. గనుంగొని యసుర చవెబుచెం 

దసుం దునుముః బూని వచ్చెనో యని తలంచి 

దాన. దన్నాళ మగునా యకొడల(ప్రు వొడను 61 

. ఆతం డవు డాసు థాకరనిభాననం గన్షొని సంభ్రమింపు చుక్ 
మతి గలగంగ ని ట్లనియె నావయి వచ్చిన నీకు నన 

వతములయాన సుము వరవర్ణిని యందుం దలంక నేను దు 

రృతి వయి నీవు న. మ్రగ్గెదవో యని తల్ల డి ల్లెదన్ 62 

. అనుడు mr ద్ర నీవు నాహానికి నోర్వ కి ట్లాన లిడంగ 
నకట నీమీద రా నంత యొబుంగనిదాననే యేను నీతలంవుబడిన 

నడిచెద నని తన్ను గడచి చవంగం ద ద్వాక్యరితి నిజాభివాంఛితమున 

కనుకూల మైనయ ళ్ల్ర తోంచుటయు నత డక్కన్య వెనువెంట నంత నింత 

నరిగా నెందును నిలువక యబ్దముఖియు 

మిగుల నెడంబాయ కొకొక్క_మిషముతోడ 
నప్పటప్పటి కొక్కింత యాలనించి 

కూడ నిచ్చుచు నెలయించుకొనుచుం జనియె 9 

కొాాఆతండుకొ మది దత్స)యాణపు తెజం గాత్తాను రాగ క్రియా 

రీతి౯ మానసముళా హరింప జనియెకా శ్రీ థై లపర్యంత ము 
ద్భూతానంగవిజృంభ ణంబువలనకా దూరత్వముం గాన కా 

నాతిం జూచుచు మక్షథఖాతురు(డు గాన౯ా 'నేర్చునే యేమిన్, 61 
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౭ 

నాతలంపువెంబడి నీవు నడిచె దనుచు. 

బలికి తిది యేమి చెప్పుము నీభంగు లిపుడు 
వనిత నను భ్ర మయించెదో యనుచు. బలిశే. 65 

పలికిన నేను నీతలంవుపద్ధతి గా కివు డేమి మాజీ వ 
శ్లిలితి దొడింబడికా నిను వధింంంగ వచ్చెదనో యటంచు నా 
కలుగుచు రాక మాను మని యానలు పెట్టంగ నవ్వు డేను నీ 
తలంపుబడిం బ్ర బవ _ర్లిల౫ దానవ వల్కీ-తి తప్ప నిప్పుడున్ 66 

అనిన గ్రోధించ ప యే: బ్రాణభయంబున నీ కలిగాడు వాడ నే వధింపం 

జాలక నిన్ను నీసరణి. టు ), దవ్వనుపరించుట నన్ను నసదు గాంగ 

దలంచెదు గాంబోలు6 చెలువ శేరికి నెట్లు తెలియ యుక్రమ యిది తలంచి చూడం 

గావున నాలావుం గనుంగొను మనుచు నా తరలాథీ నప్పుడు దాంకకుండ 
ఘోరశలలవృషప్టిగురియించె నొడలు వీం గించి యతండు నికటగిరులు గాఢ 

గురుతరద్రుముములు గుడి ుచ్చునట్లుగ, నిఖలజంతుతతులు నేలంగలయ. 67 

ళం దనళ_ క్రి యెజటుకవజచి 

యింక వరింపక చనియచే యోొన్ర్ర చనిన 

చోటు లన్ని యు నాబలస్ఫూ ర్తి చేతం 

బిడుగు పాతినడొంక మై పెం పడంగు 658 

దాన నఖలభ యనిచానంబ వగుదు నీ, యన్వయమున 'లేనియట్టితిట్టు 
గుడువ నీకు. దగునె కోవలి యది యెంచి యైన నను వరింపు మనియు. బలిశె. 

. అన విని యిక ని జ్లేటు దడుసీనం గార్యము దప్పు ననుచు శ్రీగిరికి వడి౯ 

జనియె సతి యింత నంత౯ దనుజుండు వెళ్కానియ శలలతతులు గురియు చున్, 

5 అంత నాయిగిలియు సత్యంతరయంబునం జనియె నప్పు డప్పరషతంబునందు శివా 

త్రీిమహోత్సవమునకుం 'జేరినసకలది గ్లై శ జనసముదయంబునకు వానిరాక యె 

జీంగించి కన్హగతులు చూచుకొం డని వల్కి_ మణికంధరుం డున్న చోటు బరి 
కించి 'పేవేగ నేగి యతనిచేతికిం దన చేతియ మోఘోద్యమఖడ్గంబు నొసంగి య 
వ్విధంబున నాళల్యాసురునిం జంవించి యతనిచేతం బొలిసినమణికంధరుని రెండవ 

జన్నంబుం గని పట్టుకొని యుండె నతం డంతఈ. గళాపూర్లుం డై జనియింవనుచి 

తగతిం జరి తనవూరషవృ శ్ర తంబు వివరించి దినంబునకుం జనక్ యావళజ్జీవంబు 

వ్విభుం డునిచినచోటన యునికికి నొడంబడి గాంధర్వవి వాహవిధిని వరియించె 

నంతట మదాశయుండు స్వభావసిద్ధునివచనవ్ర, కారంబున సక లళ త్రుజయగర్వితుం 

గగ నొండు నడ్డంబు లేక చరియించు వాండు గతివళంబునం గాసారప్రురంబు 
వై నేలెంచి యిమృవో 5" జునకు( బరాజితుం డై తనభార్థయుం దానును దాస 
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త్యంబునం బనులు నేయుచుం జె నక్కాలంబునందు వారికి నేతదీయమణిసందర్శన 
మహివమువలన నే నుదయించితి నంతట నాతల్లి దండ్రులు 'ేలికచి త్తంబున శకిడ 

సీరి తత్స) కారంబున సరస్వతీకనక గర్భులసల్లాపకథయం దు వినంబడినది యదియ 
య ఖ్లడనీ వార లీ కముకకంఠో త్తరపురంబు వెలువడి పోయి వయాణతోభం 
బున గృళత్వంబు నొంది తేజక యున్ననన్నుం జూచి నన్నుం గొనుచుః దిరిగి 
వచ్చి "నేం డింతకు మున్ను గా నొదవినయేతన్హాణిక్ళవిలోకనమహా త్త ్వంబున నే 
నారోగ్యంబు నొంది మిక్కి-బీ యెలమిం చొదల హృృదయంబుల ముదంబు నదుు 

తంబు నొందుచు నివ్విధంబున నవ్విభుసన్ని ధి నిడి మదీయ దార్భలర్యనివ_ర్హనక, కొ 
రంబు విన్నవించి సన్నుతించిరి తత్పురోహితులును మణిముహివువశీకృతు లగు 
చు నిమేదినీశ్వరు( గృమ్హణ నాశ్రయించి యిదె యున్న వా రని చెప్పిన నలఘు 

వ్రతుం డబ్బాలికకు. గేలు మొగిచి యోడివ్భమహిమశోభిని యావురోహితు 
లెవ్వరు వారి తెటం గెటుంగవలయు నని యడిగిన, 71 

వారితెజం గే మెతీిగెిదు, సారగుణా వారు నీదుసత్సుత్రు లునీ 

తోరపుభాగ్యము నిన్నును, జేరిచె నని పలికె శిశువు చిలునగ వెసంగన్ కే లి 

ఆపలుకున క త్యాళ్ళ, ర్యాపూర్నమనస్కు-6 డగుచు నలఘుప్రతుః డా 
పావం గనుంగొని వారలు, నావుత్త్రకు లగుట యెట్లు నవ్వక చెపునూ. 78 

. అనిన సభావలిం జూచి యి ట్లనియె 74 

అంటికుంచి యాడునస్టప్రాయ మొకింత, నడంచునంతలోన నాదుసతులం 

బుణ్యశీలయుతలం బో కార్చుకొన్నట్టి, నాకుం బుతు లనుట నగవుగాదె 75 

. తలంపక వారిపోకయును దక్కినయట్టిది గాదు వాగి లో 

వలం బడి యందు. బడ్డదియె పాటుగం దీర మునింగి పోయిే 

నలఘుత దన్వయాకృతిగు ణాదులమక్కు_వ నన్యసంగ మే 

చ్చ లుడిగినాండం. బుత్రులను సంశయ మెనను గల్ల నెర్చునే. 76 

. నాకుం జూడ ధరణినాయక యది యసం,గతమ యీవిచిత్రకథలం దల్సీ 

దీని కొనర నేగతిని బట్టతలలు మోకాళ్ళు ముళ్లు పెట్టం గలదొ కాని 77 

. అనుటయు నట్ల దప్ప దనుచు నవ్వి యవ్యిసువుతీధవుండు నమధురలాలస నాలో 

కించి యో బెలీకాతిలకంబ యాసందియంబు దీర నీబ్రాహూణునిజన్థాదివ_ర్లనంబు 

నితనికిం బథమాగమాదులు ఫుత్తు లె నవ, కెరంబును వారు మదాళయునకుం 

బురోహితు లైనతెజుగును నెటింగింపు మనిన నట్ల చేసెద నని యబ్బాల 
యిట్లని చెప్పె 78 

జననాథ పాండ్య దేశమునందు నుర గాఖ్యవట్టణంబున నొక బ్రావాణుండు 
సోమళ ర్యాఖ్యుండు శ్రుతిపారగుండు తపోయో గాధికుండు శ్రియుతు(డు గలడు 

19 
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త్ర ర్త పజ్ఞాడయ్యు నాతడు గుషమావాత్త్యుం డగుచు గృహదస్ధాళ, మార ర్హవిధులు 

జగదను,గ గృహాణార్థముగ నడుపుచు నందు నతిముఖ్య మని సంతతాన్నదాన 

తే విధిని విప్పులం దనుపుచు వెలనె నతని 
యాత్త జుండు యజ్ఞ శ రాఖ్యుం డతని కంట 

దయ్యె వేదాదివిద్భలయం దొకటియు. 

బరమయత్నంబుతో నిన్ని పాట్టువడిన. 79 

క, ఆదుగిఖను మజణపించుట్క శై దివ్యాంగనలం బోలునతివలం గులశీ 

లాదిగుణాఢ్యల నలువుర్యు నాదరమునం బెండ్లి జేసె నతనికి గురుండున్. 80 

క, ఆకోడండ్రకు సొమ్ములు, పోకలు నను లేవనములు కోద యిం చుక యుకా 
"లేక వ్ర వర్తి రిల నడ న్మనాకులతం గొమరుజెండ మలరారుటశె . 81 

ర్ వట యం దాతండు, కొడుకుం బిలిచి యిట్టు లనియెం గోడండ్రు వినక్రా 

నడువుము నీవె ఫ్లై నను, విడువక మనయన్న దానవిధినియ మంబున్ 62 

క, దానును జతురాగమసం, తానం బుదయించు నీకు దప్పదు మద్యా 

ఇబానియనుం బివి యనుటయు., గాని వని యియ్యకొనియెం గడంయక నతండున్ 

ఉ. ఆయన తండ్రి యాజ్ఞ దనయాదల( దాల్చి యొకప్పుడుకా మదిం 

బాయక 'పెంచునట్టిపితృభ _క్రిషసం గలమాన్నముళా హవిగి 

పాయసవూవసూవబవాుపక్టఫలాదుల నంత కంత కిం 

వై యమరంగం బెప్బ వసుథానురకోటి క నేకవర్ష ముల్. 84 

చ పయిం బయి6 బండుకొల్పు విరివై (డియు గట్టిదినుస్సు రాయి ర 

ప్పయు మణీ బంటుబెనిసలు చె రను వెయ్యలు చేలు చెట్లు లో 

నయినసము_స్తసంపదలు నన్న వితీరి, క్షి వెచ్చ పెట్ట వెటంగా6 

బ్రీయలు ధరించుసొమ్ములకుః చెట్టిన వె ్లై వ. కంతటన్. రర 

వ. న గడంగి పరమవతి వృతలం తు. నలువుర నుపలతీంచి 66 

ఉ ఏకలకంఠిసొమ్లు హరియింతును ము న్నని చింతిలె౯ సమ 
స్తోకమనోనురాగత సతుల్ దను నంతట నాదుసామై నుకా 
ఇకను నాదుసొన్ము మును కొను మంచు గడంగి వెడంగా 

నేకలకంఠిసొము హారియింతును ము న్నని యట్లు చింతి లెన్ 87 
వ. అప్పుడు. 8g 

ఈ, మంగళనూ త్ర "మొక్కటియె మాని సమ సృవిభూసణంబులు౯ 
రంగ దభంగుర ప్రణయరమ్యుత నొండొరు మిజు నూడ్చుచుం 

బొంగుచు6 దెచ్చి ముందటను బో విడుకాంతలరూపు తొంటికం 

బం గరగిం చెం గాంతుం బ్ర కటీకృతభ _క్రియె సొమ్ము సాధ్యికిన్. 69 



తే, 

వీ స్టా శ్వాస ము, 14? 

వెచ్చ మన్న దానమ్మంట వేండువాం డ 
ధీశ్వరుండంట తాము వతి వ్రృతలంట 

యొండొరుల మితీ మెట్ల సొ మ్మైసగు టరుబె 

యది యలంకృతికం ఒ రమ్యుంబు గాదె, 90 

సొమ్ములు వేండి పుచ్చుకొనుచోట్ల సవత్ను లముత్సరంబు లో 

కమ్తున నెచ్చటం గలదు గాని నిజాభరణంబు లెల్ల దా 

రిమెయి నాథు వెచ్చమున కిచ్చుట కొొండొరు మోాటబుపుణ్య పుం 

గొమ్హలు వీరె యంచు జనకోటి నుతించెను వారి న త్రటీన్, 91 

ఇవ్విధంబునం దమతమసొమ్ము లే మున్ను పుచ్చుకొనుటకుం ద్రికర శై కంబు 

గానువింవం బ్రార్జించునిజసతులయందు నెవ్యరి నతి కృమింపం జాలక యాతం 

డందలణిీం చ్చి యంబునం చేకొని తదాభరణంబు లన్నియు నొకమాబ పుచ్చు 

కొని వెచ్చపెట్ట వటం దొ-డం గం దహ్య్మా-_లంబున, 92 

. మతిలోః జన్లు pe తతి నీ కుదయించు ననినతం డ్రివలుకు సు 

స్థీతీముగం దదాశకతమున, సతతము నత: డుండు. జదువుసంధ్యలదండన్ , 98 

దానికి ఫల మపు డేమి"యు% గానక యుండియు గురూ క్రిక్రృము మెద్దియొ యె 
వ్య్వానికిం చెలియ దటంచును, దా నెప్పటియట్ల నన్న దానము నడపున్ 94 

ఆయజ్ఞ ళర్తుండే సు, మాయలఘువతు(డు మేదినీశ్వర యీవే 
ఇ శ ర 2) 

రాయన్న చానసు వృత, మేయెడ విడువ కునికి యపు డితనికిం గలిగాన్, 95 

. ఏమని చెప్పవచ్చు నవు డింతులసొమ్తులు చెల్లీ పోవ ద 
ల్పే )మము నెక్క_డం జదువ( చెబ్టినొ గట్టగ నిశ్చయించి నా 

భామల. బట్టు యిచ్చి తనప్యినయజ్టిక డింది శేమముం 

దా మది గొన్ని నాళ్లు విపితంబుగ నిల్చుకొనక మనంబులోన్, 96 

| ఇట్లు నిశ్చయించి వారి కడి యెణింగింపక కపటమార్లంబున నమ్లుకొనునుపా 

యంబు చింతించి యొక్కనాండు కొమ్హలతో ని ట్లనియె: 67 
. తానుపర్లి రేవుదండ నోడలు డిగి, యున్న వియంట యేను నువిదలార 

టం ఆ 

యొకనిపాత్తుగూడి యోడ బేరము వోయెదను సదాన్న దొనధనముకొజుకు 95 

అనన్రడు నిన్ను. బాసి తణ మైన గృహంబున నుండ నోప మే 

మును నినుం గూ+డి వచ్చెదను మోదముళో మము దోడుకొంచు. బొ 
మన నిది "లెస్స కార్య మని యందజి కొక్క చెహోరి చే రహ 
స్యనియతి మూల్య మందుకొని యచ్చటికి౯ గొనిపోయె వారలన్. 99 

. విను మధిప యిట్లు గొనిపోయి నయంబున నొక్కనావ యెక్కి_౦ చెం దుదం 

దన కెక్కడ నెడ లేకురుడను మునుపటివదరుగట్టడం గలం బరిగెన్ 100 

పడియైదుబార లెడగా, నది యాగతిం గదలి పోవ నపు జేమని భె 
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ప్పూదు నరవర శోకమువోభిదుర మితనిధ్ధై ర్యగిరిని బిట్టు పగిల్చెన్. 101 
వ. ఇట్లు విశ కలిత ధే భేర్యుం డై ణః 102 

మ అతిదుష్టం బ నాధ నేచ్చ తుద నావో యింతకుం చెచ్చెనే 
సతులారా షుము నంచు  ధూవ/సణవంళన్యూర్థిరల మోర లి 

ట్లతికష్టస్టితి నోడ బేహరులపా లై పోవ నావెట్ట ప 
ట్రతిలే యంచు మవారవం బడర నేచ్చె౯ శ్లోక వేగంబునన్. 103 

గ్ర ఆయేడ్సు విని సతుల్ తమునాయకు వంచించి యిట్లు నావపతియు. గొం 

పోయెడునో యని ఘనశో,కాయ త్తత నలువురును మహాసం భ్రమతన్, 104 
క జడనిధిలో( బడ నుజికిరి పడ నెవ్వారలును నొడిచి వట్టంగానే 

యెడం గానక వోవహోరవ, ముడరమువోశోకసం భ్ర మాకలితులుగన్ [శ్రి 

ఉ, పట్టంగ లేమి కొండొరులం బల్మటుం జాల దిసంతు గొట్టుచు౯ 

దిట్టుచు నీటిలో వలలు తీవ్రరయంబున వైచియుక్ గడుకా 

దిట్టల నీంతకాండ్ర జడధి౯ బడంద్రోలియు. దజ్జనుల్ గరం 

బట్టయెడ౯ రయంబు మెజటయక౯ొ వెదకించిరి వారిం బల్తయున్. 106 

వ ఇవ్వ్విధంబునం దడవుగా వెదకి ముదితలం గాన _రెరి వారిం గొన్న ట్టినెట్టి యం 

తట నవ్వి ఫ్రుని బలా త్మా_రంబున నాక్రమించి నీయేడ్చ్బుకతన నింత పుళ్లు నని 

తన్గూల్యధనంబు గృమ్మణిం గొని విడిచి వెప్టై నట్టిపాట్లం బడిన యితండు తనకు 

సుతు లనియెడునామాట నమ్మ కెట్లాడిన నుచితంబ. 107 

క అ త్తలిరుబోండ్లయవ(లి,వృ తము వినుపింతు మింక విను మోభూపా 

లో త్తమ వార ్తెజంగునం దత్తజపడి నీట నుబుకుతత్సమయనునన్. 108 

క బలుమో నొక్కటి నోరళ౯ా సలిలం 'బెగంగ్రోలు చుండం జని రా చెలువల్ 

నలున్రరుం దద్య్వ్యదనములో,వలి కానలిలంబు వెంట. బారి వతిల కౌ, 109 

ఉ. అంతన దనవ్చ్వగాం బజిచి యంబుచరంబు సయోష పూర్హవ 

క్రాంతరతోయ ఇత్ర ఎమ మె ట్రవపహింపంగ మరా రంధ్ర ని 

వంతము చేసీ తేజ్జలము రాజల వారుణశేతులీల నా 

యింతులు నొల్చి రందో లిఖయించినబంగరుతీ(గలో యనన్, 110 

ఆవీతజలవలాహాకముశో గగనంబు దిరుగం బ్రాంకు మెలుంగుతీంగ లనంగ 

సురనదిం జల్లం జూచుసముద్రు చేతి కాళీ రజం బాలంపుచార లనంగ 

బలుమోలచమురు జొబ్బిల బొగతోంబర్వుతో యేంధనపుమంటతునుక లనంగ 

నదులకుం గా యన్నసిండి మేల్ డెలుపు వారిధినిల్చు తెజిగంటి రేక లనంగ 

ఆ. విపుల మోసము  'స్తవివరనిన్లమితో్ల వ్రు గామితతమహాోదక ప, వావా 
సంగతిని బయోదసరణికి నెగయానా, సతులు గానిపించి రెకులలీల, [11 

స్త 



మష్టా థార్టిస ము. 140 

తే. మిగుల దవ్వుగ నెగసీయు మగువ లంత 
ను_త్తరంబుగం జను చున్నయొకవిమాన 

వరముమోం౭దటం బడి రందు గరిను జూద 

మాడుచును బోవుయువయుగ్య మరుదువడంగ 112 
* అవ్విధంబున నద్దివ్యవిమానంబు మోదం బడి యొక్కింత తడవ్రనకు మూర్చ 

చేతి కనువిచ్చినయచ్చెలువలతేడివలువలు చూచి యలఘు కారుణ్యంబున నద్దివస్ట 

మిథునంబు దివ్యాంబరంబు లొసంగి యూరడించి మో రవ్వ శెచ్చటనుండి 

యిచ్చటం బడితి రని యడుగుటయు నప్పడంతులు వడవడ వడంకులు గుడుచు 
కులుకు బులుంగులతోం బలుకం వొడంగిన 118 

. తాంబూల రాగకించి, చ్చుంబితతద్దంత కాంతిసొబ శెంతయు ర 

మ్యుం బగుచు నందు దివ్వన్వితంబినిచి త్తమున కద్భుతం బొనరింవెన్ 114 

మున్ను త ద్రూ,వలానణ్యములకుం దనదు 

నాయకునిచి త్త మె ట్లగునో యటంచు 
దలకు దివ్థివధూటి నాతలిరుంబోండ్ల 

పలువరుస మొప్పుపలుకులు గలంచె మిగుల 115 

లే, బట్టు నంకిత యగుచు నాయిగురుంబోండి, కాంతు నీతీంచి వారలకత యటుండ 

నిచ్చి నీవంటె మాడుకొ మేలయాల్కనీంప నీయాట యోడవచ్చినది యనియొ. 

ఉత్సాహ. 

అని యొకింత వారిం జూచి యవ్శలార యిప్పు జే 

ననినమాట మూరు గోప మైన నయ్యం గాని యో 

యన ననుం బరాకువజచి యాటగలుప్ర తనదిగా 

వెనుక వాదు లాడ నేను వినంగం జూల నని తగన్ 117 

. విభునిం జూచి. 118 

. ఆడితె నీదు పందె మని హ_స్తనఖ ప సరచ్చవిచ్చటా 
మ్రేడితపాండుర ద్యుతిసమృద్ధి గరం బమురంగం బాచికల్ 

వేడుకతోడం బుచ్చుకొని వేళ్లను నిట్టు నటు౯ బొరల్బీ వి 
భాడకి లంకకంకణవి రావము మోజు గదల్సీ వై చుచున్. 119 
గ 6... 

. నిలమహోబొంకకు నె త్తకమవూ యంచు(బకులు ల్కెడునొయ్యంబలుకుమును చు. 

జిక్కి. నీసారె నాచే నంచు. జక్క. నౌ దీనిపాలిటిగూడు దిన్న ననుచు 

నచె దుగ లివకుమొ సుదతి సీవంచు నౌ నిదె సారె దాంశినీ యిచ్చ యంచు 

నినుమాంటు దంచిన నెసభిపోంత లటంచు నౌ నట్ల యుడికెడు గాని యంచు 

నిట్టిదంటమూాటలు నేర్చి తెచట ననుచు, దంట నీ నాట నీసంగతమున నంచు. 

దమపరస్పరసరసవాకష్టీములు దనర్క నెలత తనవిభుండును చాను చె త్సమాడె, 



0 కభఫౌపూరోదయను 

చ. తపం గవ వాని కుందుటను జక్క_వబోళ్గమనోనురాగ మే 
ల పొగడ నతీపాతిశయలబ్ధసుసంగమ కారికల్ త్సణం 
బప్రుడ వియోగ మొండి యహావో వెస జూవం దొడంగి. దులగి ౭ 

గపుంబసయు౯ బరిస్ఫుటము కాదె తదీయను యెల్ల వారికిన్, 

ఉ. సారెకు బోటు దాంకినను జాడ్యము నొందక జోడు విచ్చి పో 
సా రెం గడంకతోం బొడిచి చాటుచు. దీ వ్ర రణస్సురన్మవో 

శారిఫల పృఘట్టనలం జూలంగ మచ్చర మొక్క. నయె్యొడ క 

వారలు బోదులుం బే నొనర్చిరి జఊొోదపఫుంబోరు మోటుచున్ 

తే. అంతం బతి గెల్చి తర్పణ మైనయట్టి 
యాస్యమద్యసదో్య_ దాన మధరసంజ్ఞ 

నడుగం దల యొయ్య నూంపుచు నన్యసతుల 
యునికి? గనుసన్న జూపుచు నుత్పలాథీ. 

ఉ. ఆముధురంపుసొంప్ర కడు నాత్మ గారల్బ నతండు చూడ్కి- నే 

వేముటు దా నదల్బియును వేండియు (మొ క్కియు బుజ్జగించియు౯ 
భామిని నప్పుడే తనదుసన్నిదముం బురికొల్సి వారు మా 
రోమిడి చూడ కున్కి6. దన మో మొకకొంత మలంచి తెల్పుచున్. 

చ. చెలువయు మున్న యాయితేము నేసీ సవిపమునందు నిడ్డయు 
జ్జ వ్రలమణిపా తి కామధురసంబు నిజాస్థమునందు నుంచి తాం 

'జెలువునినోర5 కిచ్చెం 'బెజ చెల్వలు చూచెదరో యటంచు. జం 

చలితకటాతవవీశణను సారెకు వారలపై నిగుడ్చుచున్, 

ఉ. అంతటం బోక చేర్చు ప్రణయవ్యసనం బెసగొల్పం గ్రోలి రా 

కాంతుండు. గాంతయుకొ మణియు. గల్బకుజూసవముం బరస్పరా 

క్రాంతమిథగక పోలఫలక పృతిబింబనిలోకనామృ తా 

త్యంతవితీర్లి నూతనరసానుభవంబున నేకపా త్రికన్, 

డీ. చెక్కునం జెక్కు. హంతి విలసిల్లంగం దత్చ్రతిచింబవీశ్షలం 
జొక్కు.చు. చెక్కు వాసనలసొంవున నింపు జనింవ జుజ్జున౯్ 
గ్రుక్కెదు గు, క్కెండే మధువు గోలుచు మోవులు నసంజుకొంచు వొ 
చెక్కుడు గాంగం దన్నిరి ని బేంద్రియపంచక దై వతంబులన్. 

ఉ సిబ్బితిచేరు పోం దుడిచి నీధుముదం బపు డన్నుకొల్పుచుం 
ద్ర బ్బంగ మాట లతురవిభాగము చాలక యేమొ (యేమొ త్ర 

చ్చిబ్బులు గాంగ వెల్వడియ భేదిల మానము సోలుచూప్రలుళా 

నిబ్బర మైనశెంజిగియు నేత్రములం దుదయించె వారికిన్, 

121 

1:2 

) 23 

124 

125 

126 

127 

128 
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. అంతటం బానపాత్ర మున నాత్మముఖంబు నధీశు మోము నీ 
మంతిని చూచి యూరి వరమానిని పొానసహవాయ మయ్యె నే 

యింతేటిలోన నీడ యది యెవ్వతె యంచును జిహ్యష యాడ క 

త్యంతము దొట్రిలం బలికెం దన్మధు వానక మానె నల్క-తోన్ 120 
, అప్పు డతండు 180 

. చేడియ "లెస్స చూడు విజచేడియ యెయ్యది యిందులోన నీ 

నీడయ కాక యన్న నవనీసురభార్యలం జూపి యాశే నా 

నీడ లె వీరు న ట్లయిన నీవు ననుం బలె నౌర వీరల౯ 
వేడుక జూతువో వలదు వీరికి నిచ్చట నంచు ఫీతిలెన్ 131 

. ఇవ్విధంబున నవ్వధూమణి మధుమదంబున మది చెదర యుక్రాయు కవి వేకంబు 
"లేక యాకొములవలనం దలంకుపుట్టి యిలకు డింప నుదోగించి కించిదవ 

నతవదనంబుతో నధోఖాగంబు పరికించునవుడు నిజవిమానయానానుసా రంబున 

గోదావరీసరిత్నమిణాపపరిదృళ్యమానధర ఫురినామనగర వా సవ్య వారముఖ్యాశే 
9 MICS MAR అవి 

లిసౌధంబు గగనంబుతొ నొరయుచు సమావంబున దీపింప( దదీయచం ద్ర, కాలా 

ప్రాంగణంబు చేర నాత్మీయదివ్యవిమానంబు ని యోగించి యాగరితల నలువ్రురం 
గ్రమంబునం దాన శై దండ యిచ్చి యచ్చట దించి తనచేత కనుమతింపక యి 

టట్లు నట్టుకొట్టు చున్న వల్లభుం జూచి యుల్లంబున దక్కి నచింత వదలి పా 
ఉటయలు లు లు ౧m (౧ 

దండు పొదండు వీరల చేరిక జారభావంబునం గోరువాండు నాచేత నవళ న్టంబును 

నొచ్చు ననుచు వాహానారోహాణం బొనర్చిన నతండు నాకు నిట్రతలం వమి 

యు లే డిముగుదల కాహో రాదు శె ట్లని వి'చారిం చెదంగాని యనుటయు నాయు 
విదయతనికినాసాధో త్రవమంబులోవలిపలు తెజంగులయజిలుకి రంబునంజూప్రు చు 

. అదె ఘృతతండుల పృకర మల్ల వె చీరలు భూప ణాదిసం 

వద లవె రాజూరాక కులుపా యొవంగూార్చినయట్లు మొ ఆెడుక 

ముదితల కేమియచ్చికిము మూఢత నిం దొరు లెన్ని ముక్టైనళా 
బ దుకనివారు వా రనుచు భామిని మే ని చెచ్చం గాంతుతోన్ 138 

ఆత విభుచి_త్తచలనశం కాంకురంబు, వలన గాదంబరిగడాకులతవలన 

వెడలుతద్వాక్యములచిెప్పు విప్రసతుల, ప్రాణళీలాదిరక్షు మై పరిణమించె 1834 

. ఆమగువ యట్లు పలుకుచు, నా మేడ౯ా వారి నిలిపి యరుగు తెజటుంగుం ద 

త్వాగమిని యగుగణికామణిదా మజుంగున నుండి మాచి తల(కెగుమదితోన్. 

ఎవ్వారో దివ్య స్తీ, లివ్వరసౌధంబు నాళ్శయించి రిచటికి౯ 
దవై సతి మిచటివస్తు వు, 'లెవ్వియు నాశింపు టొవ్చ డిక మాకనుదున్ 136 

మ. తలపోంతల్ పొడమంగ గూఢసరణిం దత్సొధము౯ డిగ్రి యా 

తభిరుంబోండి తదాభిముఖ్య మమరం దా మొ క్కి యిమేడ నిం 
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పొలయశళా నిల్పినయమ్హలార యిపు డిం దున్నట్టినాసర్వవ 
స్తులు మోాకిచ్చితి థార వోనీ యిదె యంచుం జల్లి దోయాత్సతల్. 187 

, చల్లి మదీయ మె వ్య ర్తిల్లిడునీ చుట్టువట్టుగ్భృహా వనముఖ్యం 

చెల్లను మూసా మిక మము, జల్లంగ: జలిగాలం దన్ని సాకుం డనియున్ 1368 

అని యాయాచోటులం దన, జనులం బిలుచుకొని వెడలిచని యాసుద్దుల్ 

వినిపించ బట్టణములో, మనుజుల కందజకు వెజంగు మనమున దనరన్. 139 

. ఆమెటుంగు(బోండ్లు నపు డవ్విధం బెల్లం జూచి యిది కరంబు చోద్య మనుచు 
దీనజనులపాల దేవు డెందును గలం డనుచు సా రెం జెప్పుకొనుచు నరిగి 140 
వారలు తముతల వాకిటి, బోరుందలుపు లెట్టిసమయములం దెజవక తా 

రారనీ పదిలము నేయుచు, నారూఢస్థితి వహింతు రాసౌధములోన్, 141 

. కకునాదులచే నిజనా, యకపునరభిసంగమాళశ లపఫు డుదయింపక్ 

విశలత నొందనిఛె ర్యా,ధికతేలా వ్వర్తిలి రభీసష్టదేహభరణ లై. 142 

. ఫురజను లప్పటప్పటికిం బుణ్భచరిత్రల వారలకా విభా 

స్వరమణిసౌధమార్లముల వచ్చుచు బోవుచు నుండ జూచుచుం 

గరములు మోడ్చి _మొ,క్కుదురు గాని తడియసురూపలక్షీ శె 
వ్వరుం 'బెజిపోకి పోరు మునువా_ర్హవిధం బెద నిల్పి పాయమిన్. 143 

శా,గంధ ర్వాంగనలో మరుత్సతులొ యత్ నీ స్ర్రీలొ యిమేడలో 

నింథానద్యుతితో మెలంగుదు రశ యె వ్వాండు పాప వస్పృవో 

గంధిస్వాంతత. జూచినా మనం డశే కన్లాం డటంచుం బ్రైజా 

బంధుల్ వేళలు గాచి చూడు రతితాత్పర్యంబున౯ా వారలన్. 144 

. నభమున మణివిమానమునం గ్రుమ్తరు వారలీమేడం బెక్కునా ల్ఫిట్లు నిలిచి 
యిలలోనిజనములబ లె వండుకొని వార్చుకొని గణి కాద త్త మనుభవింవ 

నేమిటివ్ర త మొక్కొ_యిదియెన్ని నాళ్లీ క్కొ_యా వెళ్ళ యెట్టిధన్యార్శ యొక” 

యేము సే సమర్చింవ నిళ్లై౩ కని కరుణింతురో యని పౌరు లంత దెచ్చి 

వెట్టసాగిరి తద్వారపృథివి యవీకి, ముద్దతండులఘృతప యోముఖ్యవితతు 

లప్పటప్పటికిని వారు నవి వరిగృ,హించి రాజను లతిదూర మేంగి మ్రొక్క 145 

. అంతం గాన్ని నాళ కాషతివ తెరకు, నలున్రరకును శోభనత్వ మొదవ 

గర్శలత్ణములు గాన్సించో బరిపూర్ల,గర్భత యు? దనన్చెం గ, మముతోడ 

. గర్భములందు నుండియు. బ కాశతే నప్పుడు న శ్చెలర్వణా" 

నర్శకు లొక్క.. వేళం జతురాగమసూ కృల నొక్క వేళ శా 

స్రార్భటి నొక్క వేళ నితివోసమళయో కుల నొక్క. వేళ నా 

వ్ళోవదర్థకా స్త్ర సముల వేడ్క_6 జెలంగుదు రద్భుతంబుగన్ 147 
వఅంర, 142 

జామా కాను రాన్రాను 

] బెజదీక, 



పస్టాక్వ్యాస ము, 158 

క. జ్వేషస్టానుపూర్వి నార్య,, శేస్టులు పుట్టిరి శుభోల్లసితలగ్న మునక 
నిహ్టాగుణసౌభాగ్యగరిష్టల కానలువురకు ధరి త్రీనాథా, 19 

క, వారలకు యదృచ్చాసం,;చారంబున నొదవి యొక్కసంయమి విహితా 

చారను నడుపుచు శుభసం,స్కా-రము లొనరించె జూతకర్తాదికముల్. 150 

వ. నామకరణసమయంబున నతం డాశిశువులయనుభావంబు దనదువిజ్ఞానదృష్టిం 

బరికించి వీరలు మూూర్షిమంతంబు లైన వేదంబు లని నిశ్చయించియు జన్లాగను 
ప, కారంబు ననుసరించియు వరుస నన్న లువురకుం బృథమాగమి ద్వితీయాగమ 
తృతీయాగమ తుర్యాగము లను వేళ్లు గల్పించెం దన్నాతలు పూర్వ కాలంబునం 
దమమామ పలికినచతు రాగమసం తానశోబ్దంజునకు నర్గంబు వీర యని తమలో? 
దారు సరిపుచ్చుకొని సంతనీలుచు నవ్పటిసంయవిరాం ధు నియెటుకకు 'వెజంగు 

పడుచు నక్కు_మారులకు నుచిత కాలంబున వచ్చియు సుపనయనసిద్ధి యొదవిం 

చుటకు నాతపన్వీని వేడుకొని యట్ల నేయించి రాబ్రహచారులు స్వయంప్ర,కా 
శితసకలవిద్యు లయ్యు శా_న్హ/సిర్ధికొ అకు సతనియొగ్గన యఖిలవిద్యలు నత్యల్ప 

కాలంబులోవలన యధ్య్యయనంబు చేసి రంతందన్నాత లెంతకాలంబున నిట్లున్నను 

దమ వెనిమిటిసమాగమంబు దుర్గభంబ యని విచారించి యచ్చోటు విడిచి 

యెచ్చటి శేనియుం బోవ దలంచి యది తమకుమారులం బిలిచి తెలిపించిన 

వార లిట్లనిరి 151 

క, వెద్దతల లేక మీ రీ నిద్దప్రరూపముల నెచట నిల్బిన మనకుం 
ఛెద్దటీకము చాలదు చెట, సుద్దులు గల్పింతు రందు సుజనులు గ రే 152 

క, కావున నిచటన మో ర్కీ దైవతవనితలను గుట్టు దప్ప యు౧? 

ద్రో,యుండు దివసము లే మొక, భూవరు గని వై వం" ౦ దెడుదా/శన్, 

తే. అపుడు గాని మాతండి, యున్న ట్లిచోటు 
ల అయ 

నరసి సంధించుకొనుటకు వెరవ్రపడడదు ౧ 
తప్ప దిది యని వారలు తమనివాస త్ర 

మొరు "లెజుంగ కుండ వెలువడి సం [గర్క 
i) ౦బులోనం గొంతనం చారంబు మకీ 

వరా వ వ లారలు సట యప్పు డది యే లెడు రాజు - _ దద్దర్శనంబు నురోహొతునియనున. ండు 

సకలవిద్యావి కేషజ్ఞుం “యు నతేండు దాను విద్వాధికుంశు వ స్ట్ 
అాావూణుల శెవ్వగి బున నితరు లగువి ద్యాధికులకు క. ౦డుటం 

జేసి నిజగారవ దౌవారి కాదిసకలవరిజనచ క ౦బున్స టా. 
ట్రై వెళ ఇం .కు యాగేచ్చ గలిగి తనత్రోహ Se 

యా? 
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రి గజ సమర్గుల నెచ్చటం గాన మని పరిహరించుటయు నచ్చటిజనంబులవలన 

విని మజీయును. 155 

సీ ఎవ్వరి నేసుర్టి ధృవ్వించి యచ్చట 'నేశా_స్త్రఘనుకల్మి యెజింగికొనునొ 
మను జేళుం డనుచు నేపనికిని వెల్పలి వాక్స్రగల్భత లేనివారి గాని 
చారనీరు రాజమండిరమును దౌవారికులు మతి యట్టివారలను మిము 

నరసీ నేమము గీమ మరసీన రాజుతో నీయిల నేలంగ నెపుడు శుభము 

తే. యనెడుమాటగా నాడుకొం డ్రనియు వార 
"లేమి యడిగిన మేను మాయిండ్లలో నె 
యుండుదు వెటుంగ మను డనియును దదర్ధ 

మాన లిడి కాని చొరంగనీ రనుచు వినిరి, 156 

క, విని తెదుచితమును బ్రృభువున్కకును దమమహీమంబు దెలుప్రకొన ననుకూలం 

బును గా నొకవాకృద్ధతి, నొనరిచికొని నీచచాలయోగ్యాకృతితోన్, _ 157 

ఉ. భూవరముఖ్యుసన్ని ధికిం బోయెడుమూమిడివండ్హ పుట్టకల్ 

మోవంగం గూలిం బుచ్చుకొని మూఢత గు ల్కెడు గ్రామ్యు చేష్టితం 

బొవహిలంగ 'నేంగి ప్రతిోరజనంబుల కిఫ్ట మైనవా 
చావిధి కొవ్చీ చొచ్చి వ్రభుసన్నిధిం బెట్టరి పంఢ్లపుట్టికల్ , 158 

క. స ట్ట వెనువెనుక కటు చన్సి య ట్లిటు భయచపలచేష్టు లై యరుగుచుం గక 
పట్టి. కియాబాలురం గృప్క యుట్టివడంగం జూచి నృపతి యొయ్యన నగుచున్. 

ww గళ్ క, సంతష -మ్ఞ్య క్వ యెయ్యెడం జింత యొకప్పుడు నొకింత చేకుజదు గదా 
కొంత మః ఇక కలిగిన యంతయు నిక్కముగC జెప్పు డనుటయు వారల్, 
Ke. 

క. మూయవమ్లా. నీ ష్ట్ర రాయల వై కాన దేవరాశే జేజే 
మాయాతుమ +నిన 6 ది పాయక సంతోషమున్న వల మిలసామో. 161 

యనయము( గృతుబుధ నే వాఘన శిపడేశంబు నగుచుం గాన్పించుటయున్. 162 
ల 

ద మ మ. మనకా నాననా కారాకాకనాననానా. మం ముకకలు కానాల పానుమనాలలాానాడాతాా. 

* ఇండలిపదము ల 3 'రమున విభ బించిన సాంన్క్భతికము లగును. 

మా ఆయమ్, మాన్య నునీవే, రాక, అలవా, నక * అవల్, నీవ, రాచే, అబేచే, మా, ఆయా 

తు, మలాని, న, యది, పాయక, సంతి, అనముల్ , న్య పల మిల, సా, అమి, 

టీక, సునీ వేజశోభనమెన మూలధనము గలరాజా! ని. “స్త్రీ కల 'క్వీస్త్రబంఛేజవి సీఫీవరివణే2. పిచి 

అ.ఆయమ్=వచ్చుబడిని, మామానజ గ "రవిం పకుము, (ఎచ్చుబడిని గారవిం -హ్హాలధ కు విశేషముగా 

వెచ్చింపకు మని యాళశయము) రాా=ధనము, ని, “అం విభ బాఅపీ” ౬ శై ఇలేనిదియు, 
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చ, విరివిగ నంతరంగమున విస్తయ మావహిలంగ వారిరూ 
పరయు చు భస్మసంవృతమవోగ్ని కణంబులువో లె గూఢవి 

స్ఫురణత నున్కిం గాంచి పరిపూర్ణ వినీతి సుమోదభ _క్రిత 
తరత దలిర్బ లేచి నరపాలుండు సాగిలి "మ క్కె_ వారికిన్ 168 

క. అని చెప్పం గలావూర్హుండు విని యాతం డింతళబ్దవిదుందే యిటు త్రో 
ల నెటుంగ మని మదాశయుం గను(గొనియెకా సబహాంమానగ "రవదృష్టిన్. 

వ. కనుగొని మదాశయుండ కూర్చుండు మసి ముమాటుదాంక ముదల పెట్టి 

యంతట బలిమిన కూర్చుండ నియమించి మధురలాలసం గటాఖీంచి యట 

మిా6ద6 జెప్పు మనుటయు నది యి ట్లని చెప్పె నట్లు మదాశయుండు య్రుక్కి- 

యానలువ్రర నాసనపాద్యాదివిధులం బూజించి నిజాస్థానజనులం జూచి యిప్పటి 

వీరలవాక్యంబులందు నేమివి శేషంబు గలుగం చెలిని యంతం బూజించె నని 

మోమనంబుల నున్నది యేమొ య వ్వాక్యంబులమహిమ వినుండు 165 

స్రీ ఆయంబు సరకునేయకుము శోభనమూలధనుండ ధనం బచ్చిదంబు ముఖ 
మైనయట్టిది తన్సు నదియ చేని కజు యజించువానికి లక్షి చేరు. బాత 

న 

క్ అత్ క పొదునదియు (అగును), 
అ జేజేజ (అజంయజతీతి జేట్ శ కస విష్ణుని బూజించెడు, “అజళ్ళంభా విష్ణుధా త్రో? కామే-భాగి 

రఘోేస్సు "లే నానా. రాత మా౭లక్స్రీ ఆయాతుజవచ్చును.' ని, es లోకనూ+*తౌ 

మొ ఆ, మలాని= పాపములు, నజ చేరవు, (విష్ణును ధ్ధేశించి క్రుళువులు చేయువారికి సకలసంపగలు గలం 

ననియు బాపములు తొలంగు ననియు సు ) పాలయికేజపీరమ్ కుండా! సంతః = రద్వాంనుల, 

యది=(వచ్చిరి యేని, అనముత్ =నంతోషము లేని వాండ వై, నవలజతొలంగిపోకుము, విలీల=(సంతోవ 

ముతో వారిని కూడికొనుము (విద్వాంసులు వచ్చినయెడ వారికి విముఖుండవు 7౯ క దర్శనమి వని 

యాశయము. ఏలయన ఆమో= ఈవి ద్వాంసులు, సా=ఆలత్షీయే, (విద్యాం సల్గారాక నంపత్క_రమని 

భావము, క్ట J ఛి 

ఇందలివదములే యిట్టు విభజించిన నచ్చ తెలంయు ఆ ౫ 

మాయమన, చు, నీవు, వీ, రాయలవు, నీ, -కావన్, దేవరా జే జే, జే, మాయాతుమలు, 

ఆనినయది, పాయక, సంతోనము ఉన్న వలము, ”ఇలసామో. 

టీక 'బేవరా=పీరొజా, జే జే శేఇజంను జయ జయయని యాశీర్వచనము, (ఎల్ల వారికంటె 

నుత్య_ర్జ ము గల్లీయుండు మని యర్థము. ఎ) ఇలసామిజఓీమ దాశయు(యడా, నీవే, రాయలవై =జరొజవై, 

(బహువచనము ౌరవార్థము) కాదకొజరతీంపయాక్, సంతోనముజ తనందము, పొయకజవిడువక, 

మూయాతుమలం ఇ మామనగ్గు' లను (ద్వితీయార్థమునం బ్రథము) ఆనినయది = ఆశ్ర యించినది 

ఊన్న పలముజతకి కన వ వ్యాాజనముసహితము, ఆనినయది=(నీవు పాలనము నేయంగా మాకు నంతోష 

మును దక్కీ_నయె ల్ల వ్ర, యోజనములును సమకూడే నని భావము.) 

మాయ “మొనజమౌతల్లి ల్లీయాన, చాల సదు న భుఖారు స ప్ర నార కరూపొంతరము. మొడ 

కెప్పినయర్భ ను నిజ మని నమ్మి ంచుట శీవాక్యము లోకరీతి ననుసరించి చెప్పబడెను, 
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కములు చేరవు రత్షకా కోవిదులు కల్లి రాయసమోదుండ వై యరుగకు 
సమ్మ శ భావంబు సలుపుచు మాలతీ కోవిదు లనియెడు దేవభాష 

ఆ. వరుస బదవిభాగవిరచనతో నర్భ, మరయం దోంచుచున్నయది గరంబు 
తెలియ జూడు డేతదీయాం ధ్ర వచనసం,దర్భమునను శబ్బతం త్ర విదులు, 166 

వ. అని పలికి మదాళయుండు ప్రథమాగమున కభిముఖుం డై వినయవినమితుండును 
ముకుళితకరుండును నగుచు విరా సెవ్వ రిట్ట వచ న్న వేషంబున నేల వచ్చితిరి 
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తం డ్రి యన్న దాననియమంబు మొదలుకొని ఫపూర్వవృత్తాంతంబు తమతల్లుల 

వలన విన్నదియుం దారు గన్నదియుం దద్ధ ర్శృనవర్యంత౦బు సకలంబు. జెస్పిన 

నతండు నిజప్రరోహితదోషోయ త్తతం జేసి పూజారు లని విచారింప 'నేరనితన 

దుర్వి వేకంబునకు సీగ్గువ పడుచు ని ట్రనియె. 167 

క, ఇది దెలిసీయ్ కావలయుకొ మదాశయుం డనుచు బీరు నాకు నిడుట యే 
నిదిగో కననేరన కో,విదుల. బురోహితునికవటవృ టికి లోనై. 168 

చ, అని యపు డమవోమవాంలస్రార్థనబన్మీ ని దక్కి-నట్టిదం 

డనము నేం ద్రుం జాతని కొనర్చక యాత తృవురోహితత్వవ 
ర్రనమును మనన్ని తత్మవటతంత,ములోపలివారలై చరిం 
చనుల లఘుప్ర, బలళిత్స్ వినీతులం చేని నెంతయున్. 169 

ఆ. సార్ధం బొ"నర్చి ప్రథమాగమాదుల్క ధర్మవిధిం బురోహితత్వమునకు 
నలుపుకొగానియి పోరు నిజమూతృయు క్షు కులే, తగినగతి గృహీతదారు లగుచు. 

వ ప వ్రృభుసన్నానంబున నత్యంత వై భవంబునం బ్రవ, ర్పిల్లుచు నతని కభిమతంబులై న 

క్రతువులు సె చుచుం దమజనకునియునికి 'యురగపట్టణంబు మొదలుకొని 
పౌండ్యశేరళ, వవ ₹"ది టోనంబులం న వ క యందు నలబ 

వృత్తాంతు లహ చింతాక్రాంతు లగుచుం దల్లుల నుచితవిధిం గొన్నికొన్ని 

యాళలు చూవీ యూరార్చు చుండి రలఘువ్రతుండును నట్లు భార్యావృథా 

వి క్కయలజ్ఞితుం డగుచు. దజ్జ్ఞనవదంబుల 'సువృాజ్ఞనులకుం దలభూవ నోడి దూర 

'దేళాంతరంబుల యాయావరవృ త్రిన ర్థార్జనం చొనర్బుచు దత్పరిమితాన్న దానం 

బు నడుపుచు నది నెణయళా సాగకున్న నన్న వర్ణిణంబు చేసీ తాను గందమూల 

పయళిఫలాదుల దేహయాత్ర, సలుపుచు నంతరాంలోర్ర వ్రవక్తితస్వల్పాన్న చా 

నాచరణంబులం దనియక “బవాధనార్థనంబునకు నుఇ--వంబు వెదకుచు 

నంతట మృగంద్ర వాహానామవోశ _ క్రిముహిను వినీ తదారాధన  బునకు నొకని 

వలన మం త్రోపజేశంబు సాధించి యబేవిసన్ని ధికిం జని యచ్చట, శవత్క_థా 

శ్ర్వణఫలంబున సక లసంపదాయు ర భినృద్ధిపు _త్త)పౌక్తా/దిలాభంబువిని యందు 
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లని విభుం డాడె న ట్లది య టంచుం గవీంద్రుండు నవ్వె నవ్వె నా 

యన పశియింపుమూ తిరుగ నన్నం దదు_క్లికి మెచ్చి నిప్రుండున్. 178 
మమా ద లాకు. తనల వనతాయుయలుల ద. దా దా. 

* ఈపద్యము చివరనుండి చదివిన సంస్కృతమున మొదటినుండి చదివినం బెనుంగు నగును. 

చివరనుండి వదవిభాగము. 

శాధి, ఇన కమ్ ఆగిరి, మత, వికనసీ, లవమాన, మహీనువర గారనే, జా లే, నువిభొఇరతి, 

నా అంతకి నవఫా9, గవి, రసకిరి, వా అనువితా. 

టీక, ఇనడీ పృభువా ! ని. “ఇనస్ఫూశ్యేప్ర భా అ.కకుఎభూమినిని. “'గ్మోత్రాకుః పృథివీ 

పృథ్వీ, అ. ఆగిరిజవర్వతేము లున్న ం 3 కాలము, శాధిజశొసింపుము (చిరకాలము భూమిని బౌలింపు 

మని భావముఎమకజటీసమృకుండా! వికననీ=మిగులళో భిల్లెడు, లవమానఇరామునికుమారుయ డై నలవునకు 

వలెం జిత్తౌన్నత్యము గలరాజా ! ని. “మానో స్త్రీణాంకోవభే బే గక్వే చిత్తోన్న తావపి'నానా, మహిమ 
వరగారవజేజగొవ్బతనము చే, ఇక్కువ గొరవమునీచ్చెడు, సువీఫొజమంచిరాజు, ఇతిజఇట్టు,బా తేజ 



168 కళావూర్లోదయము 

క. ఆరీతిం దమలోనం, దారే సరిపుచ్చుకొన(గం దత్ప్సదర్ధిచము 
త్కారం బపుడు సభాజన్క, మారసి యేమియును గాన కద్భుత మందెన్. 174 

వ ఆంత నవనీ కాంతుండు సభాసదులండాచి యిష్పుడజాపద్యంబు తిరుగం బఠియింపు 

మనుట మజియును బఠిబింప్రు మనుట గాదు వినుం డని యి ట్లనియె. 175 

. వలు మోనాయక యిల గిరు లెంతకా లమ్షంత కాల మో సమ్మకుండ 

మివుల శోభిల్లెడు లవకుమారసమాన మూను(డ మహిమ ననూన మైన 
గౌరవం బొసంగు చక్క-నిప్ర పృభు విట్లు గల్లంగ నోయి పురుషు. డీగౌరవనున 

నభినవ తేజస్కు_ డై వాడరసములు గులిశెడునట్టిది గలుగంగాను 

తే, వినుతి నేయనివాండె యంచును మహోర్డ 
మున్నయని సంస్కృృతంబునం జెన్ను వరాజు 

వరుస దుదనుండి మొదలికిం దిరుగం జదువ 

నా తెనుంగువద్యుమున బుధు లరసీకొను(డు 176 

ea 

ఆ. అనుడు వారు నట్ట యవరోహమునదానిం జదువుకొనుచు. దెలిసి సంతసిలుచు 
నెజయ మెచ్చిరి కవిన్మవులయాశువిచి త్ర, మృదుక విత్వకృతియు. దదవగతియు. 

వ. కళొపూస్తుం డంత ననేకవుణివిభూష ణవిచిత్రా ,0బర వ,థానం బై నపారితోషిక 

దానంబునం బ్రథనూగము నలంకరిం చె నప్పు డతనియమాత్యుండు సత్వదాత్మ 

నామధేయుండో మధురలాలసకుం బ్ర ణామంబుం జేసీ యి ట్లనియె 178 

ఉ. ఓరుచి రాత్త యోవరమయోగిని యే నటుపూర్వ మెననా 
వాలీ ర్తి 

'వేరుం గులాదులు౯ా మజుచి చిమ్లిట నొక్కైడ నుండ దెచ్చికా 

సొరప్రరంబువా రిడిరి సమ్మతి నాకును సత్వదాత్తుం డగా 

చీ రవి దెల్బవము మీ వెద్దలం గానము యెందు దద్ జ్ఞులన్. 179 
Em ప అ వ ల shee 

కలుగగా, ననుజకీయ్కి నా=మునుజు(డు, అత$=ఆరాజు టన వలన, నవభాః=నూతన 

మైన తేజముగలవాండ్రై, రసకిరిజళ్ళం గారొదిరసముల వెదవెళ్లెడు, గవిజవాణి (విద్య యని యర్థము.) 

కలుగంగా, అనువి తొవాజస్తోత, ముచేయని వాడా? (శేయువాండే యని యర్థము.) 

ఊ దారబుద్ధి గలవాడును గోరవించువాండును నగురాజు పాలింవ గ లందు స్తుతీ 

యిరిశురని ఫొవము. 

మొదటినుండి వదపిభోగము నులభము, 

టీక, ఆతివీభోవిను లేజాజమిక్యి-లి గా వ్యావీంచెకుమంచి (వ్ర, తౌపముం గల్క అధీశాజకీరోజా! 

జేవర గొరవమహినున = మీగారవాలీశ యము చేత నే, మావలసీనకవిత = మాకు. గావలసీనకవిర్వము, 

తాక అది, ఏినుపారికిక్ = శోతలకుక్, సరవిగక్ =అనుకూల్యము గలుగునట్లు, భావన తోక౯ొఎకలంపు 

తోక, నూకుక్, మరిగిజవశపడినదియై (మరగి యని యుండవలెను) ఆనుకొజఆ శృయించును, 



క, 

మస్టాశ్వాసము. 159 

అని యడుగు చుండ బాలిక, కను నులుముచుం చెదవి విటీచి కటకట వాపో 

యెను మొగ్గ వాలు చందం,బున నడు మెగనె త్తికొనుచు( బొత్తులమిోందన్. 160 

క, అపు డది గని యింతన యీ, విపరీతపుంవేత లేల వివరిందంగ జే 

చ, 

యిఫు జే నడిగినయది చోోద్యపుందల్న్ యనుచు మటియు నాతండు (మొ క్కెన్ 
కబుదులపూవ లై నునులు గాననియట్టకతల్ వచింపంగా 

నెతింగిన నీకు నాశలియు నేడ్ప్చులు నా యనువారు మాయలం 
బజుచిన నేమొ పో మింక సభావపుదివ్యవిభూతితోడనే 
వజిలుచు మమ్లు( బ్రోవు మనువారును నై రపు డాసభాసదుల్ 18. 

, ఇంక నేమి మైన నెజటుంగంగ వలయు సందేహపదము నీవు దెలివె దనుచు 

నమ్మి యున్న వార మము యీవెడనూయ, లంద నేల యనిరి కొంద అంత 163 

అమాడిి. మణీ యు నెవ్యా, "రెమెయిం దనువే.డుకొన్న నెబుకకలిమి లే 
కొమ్మును గాన్నింవక సృత్యముగ నాశటన యేచ్చా నాశిశువు గడున్. 124 

శా అవాశ్సా9ఢియు నాసుబోధముం దిరంబై యున్కి య ట్లబ్బుదై 
వా వేళం బఫ్ర డెద్దియో తదతిమావాత ల ఫ్టంబు రవీ పవ్పీం చెం గా 

కావేళం చెలియంగ లేవు తగ సం ప్రా ర్టీంచి తద్దివ్యబో 

థావి ర్భావనిథానముం గటకటా యం చుండె నుర్వీశుండున్ 185 

. తదనంతరంబ యవ్శణి_స్తంభనందనుండు రూపానుభూతిని మదాశయుం బిలిచి 

మి బాలికకథ లన్నియు వింటి లేకదా మోాభాగ్యవై భవంబునకు నెందు నీడు 

లే దిడి మొదలు నాకు మోర లత్తనూమ లెతిరి సందియంబు లేదు మోర 
లింకం దక్కినకొలువు మాని యీశిళును నింటికిం గొనిపోయి పోషింప్పం డను 
టయు నతనికి సత్వదాత్తుం డి ట్లనియె 186 

పార్థివేంద్ర వారిపడుచు మెడకా మణ్కిహార మిపుడు వెట్టి తపుడ నీకు 

వార ల_్రమామ లై రని యున్నాండం, దదనుగుణము లయం దత్క_థలును 

. ఈనిసువు సులక్ణము ల్కనూనంబుగ( జూడ నిది నృపో త్తమ నానా 

భూనాథవధూమౌళిము,ణీనిరి రితనూపు రార్చనీయాం ఘ్రీ సుమో 188 

అని యత డాడుమాటలకు నాత్మం గరం బలరకా దరస్మి తా 

ననుం డగుచుళా మహీశు-డు ఘన ప్రమదంబున వారి వంత 

ననివెం జనుండు మూరలు గృహాంబున కాత్తజం గొంచు నంచు గాం 

చనమణిభూవణ, పృముఖసంపద కొత్తగ వెంట నంపుచున్. 159 

. ఆమధురలాలసాకథ, లేమియు శుద్ధాంతమునకు నేంగక యుండ౯ా 

భూమివతి యడంచె నభినవ,కౌముది విన నేల యనుచు ఘనయత్న ముతోోన్. 

శే అంత నలఘువ్రతుని య శీష్టాన్న దాన, కరణప రార ప్రబవహాంధన గ్యాముదాన 



160 శళా హూ ర్లోదయము 

eo 

తే, 

నా 

ముల మిగులం దన్ని యనివె సపు త్తే కముగందత్చురం ధీ నివాససధ మునకతండు. 

. చీతిపతి చేసినగొరవ, మతిమోద మొనర్చ నింటి కాచందమునళా 

సుతం గొనిపోయె మదాశయ,సతియుం బృయత్నంబుతోడ సతతవ్రేమన్, 192 

. వలువుబజుం దలయంటి తగళా నలు గిడి దోయిళ్ల జలమునళా బో ర్మా_డిం 

చి లలిం జన్నిచ్చుచు నుుయ్యల నూంపుచుం బెనుపం దొడంగె నావరశిశువున్, 
బ హువచనసామర్య్థ లబ్దం చె నసహజపాతివ త్యంబుకం జేసీ యాసముయంబున, 
WU థల థి = (గ 

. పౌలువజుం దన్ను వే నిదుర బుచ్చుటశై. తమతల్లి వెండియు 

యల నిడి యూంపుచో: గువలయాధిపుపాటలు పొడినం గరం 

బలరుభుం రికేరి నగు నన్యులపాటలు పాడినం గరం 
బలయుచు నేడ్చు లోకు లవురా పతిభ_క్రి యటంచు నవ్వంగన్, 195 

ఫీలం బొత్తులమి:౭ద లేచి కూర్చుండు చోం దద్దయు నొక కొ, _త్తముద్దుంజెలున్సు 

తీతిమోంద లేంతశంగే లిడి తడవుచో మొన సిడి యొందోశముద్దు' జెలువు 

నల్లనల్లన తప్పుటడుగులు వెట్టు చో నిద్దంపుబసపరముద్దు(జెలును 
కొదలుమాటలు తేనెగులుకుచుం బలుకుచో మోహనంబగువింతముద్దుం జెలువు 

కలిగి యాబాల నవచం ద కళయనంగ(, దివుటనామనిం దనరు లేందిల్ యనంగ 

నంతకంతకుం బో,దిచే నతిశయిలుచుం బరం౫ెం జూవటికును గనువండు వగుచు. 

ఎల్ల బంధువులకు నల్లా రు చెల్లమై, యరిది గారవంబు నతిశయిలంగం 

దల్లిే వ్రేమకరము దనరా౭ె ముంగిటి, ముళ్య మగుచుం నొ గ తృకొ, త్తసిరుల. 197 

ఉత్సాహ: చేతి వాలు చూచి యిది యశేష రాజ్య విభవభో్ 

గాతిశయము గలిగి యలరు ననియు మృదులచరణకం 

జాతరేఖ లరసీ రాజసతులనతుల కర్ణ యీ 

నాతి యనియు నపుడు లతుణబజ్ఞు లాడుకొని రిలన్. 198 

గలగల మ్రోయునం దెలును గజ్జెలు మువ్వలు వై డియుంగరం 

బులు6 బులిగోరు సంకులును బొద్దులు గాజులు రావిలేకయుం 

జెలు వలరంగ నెంతయును జెన్నెసలారుుచు. గొన్ని వాసరం 

బులు ముద ముంద జేనెం గడు ముద్దు ల సెంతలం దల్లి దండ్రు, లన్, 199 

విందులు విందు లంచు దను వేడుక నె తృుకొనంగం విల్వ నిం 
పొందంగ నేయి వైంబడుచు నుబ్బునం "గేరుచుం జెంగలిం చుచుకా 

సందిలీ పట్టియాడుమన నాట్యము లాడుచు ముద్దు లలా మనో 

నంద మొన న్చె బాలిక దినంబును జుట్టపుంబూవుంబోంధద్లకున్ 200 

. పుట్టకయ తొల్లి యెక్కడ, నిట్టివి నేర్చి తని చూప జెల్లను జెక్కుల్ 
ముట్టుచు లాలింపంగ నా, చిట్టకలికి చిందులాడు థీలివతి దడవన్, 201 



పమష్టాక్వాస ము, 161 

ము. దినముల్ కొన్ని చనంగ నంత గడు నరిం బొమ్మ పెండ్లి ండ్జు గు 

ei 

జైనగూ ళ్ళ చ్చనగండ్లు వింవీళులు కుచ్చిల్ గిరనంగింజ లో 

మనగుంటల్ కనుమూసిగంతనలు కంబాలాట లోనై నఖే 

లనముల్ మిాజంగ బోంట్లతో నలె బాలారత్న వెల్లప్పుడున్. 202 

ఆవీన్న పావ దా నంత యై యింత మై యోలి నొయ్యన బాల్య కేళి దన రె 
మగ వారియదుటం బల్లలు నుండుటకు గెం కిందటి చు7గా రాదయెన్థిందండి, డి కడకు 

నంగకంబుల బాగు లరసీ యోమ దొడంగా సడలనీ దయ నెప్పుడును చటం 

గేళ్లజూపులకలికితనంబుపస నేర్చెం బలుకుచో బొమలార్చుభంగు లెటిగా 

ముదురు( భ్రాయంప్రుబడతులమదనకథలు 

పొడముచో నీగ్దువడి పాజీపోవం బొచ్చె 

శె శవము వాట నొత్తుచు జవ్వనంబు 

క మనుతో నంతకంతకుం గానివింప. 208 

“సవజఘనభారముల చేత జవ్వనంబు 

మించి యిరుడిక్కు.లను నాక మించి బభీయ 

నడుమ జిక్కిన వాల్టమో నాం గృళత్వ 

మంతేకంతేకు నొంచె నాయతివనడుము. 204 

. తోరప్రుంగచభారము కుచ్కభారము కటిభారముళా విభాసీలుచుండళా 
మారుని త్రీ భువన రాజ్యపు,ఫారములు వహించినట్లు బాలిక యొ స్పెన్ 205 

. గురుతర లం. గంభీరతరనాఖి కూపమతల్లి క యును 

జారురోమాళిక్ళం గారథా రాసరణియు నంగుళీ కిసల యచయంబు 

సుకుమార బాహువస్లి కలును ర మూ్యారుకదళి కా_ స్తంభ ప, కాండములును 

సలలితాధరబింబఫలనిలాసము6 బుష్బవిసరపాండిమవోసవి భ్రమంబు 

కలిగి పలుకులు కుకవీకకలకలముగం, గుంతలంబులు మధుకరకులము గాంగ 

శంబ రా రాతికేభీవనంబు_బో లె, సుదతి యవు డొవ్పె నొకవింతసోయగమున, 

ఆలణాంగియు నాలోన నభ్యసిం చె వివిధసంగీతసాహిత్యవిద్య లెల్ల. 
గావ్యరచన యొనర్భ బ్రా బ్రాగ్టన వాస్కనాతిశయముచే ననతి వ వ్రయత్నమునన. 207 

కళా సూర్షుండు నమ్మధురలాలును మున్ను తల్లి దండ్రులయింటన వెరుంగని మని 

యనుచుట యాదిగా నభినవకౌము? వివ కవి శేషంబులవలనను రాజ్య కార్య 

వా్యాసంగంబులవలనను వమజచి మజి యొన్నండుం దడవం డణ్యొ వుదాశ 

యుండు నతనిచి త్సంబు తేజం గాటుంగక యూరకుండె నంత నామధురలాలస 

యు నవ్విధంబున జవ్షనంటు ప్రావించీ యకుంఠితమదనవి కార యగుచు వాకళా 

Ce బభిలషించుచున్నంత 203 



162 కళఛాస్రూర్లోదయనము 

చ. మునుకొని కూరి నెచ్చెలులముచ్చట వేళల దద్దుణ్"ఘముల్ 

ew 

వినివిని విన్న యర్థ మొక వేళను మాననినిత్వభావనం 

గనికని కన్నయంతయును గావ్యవినిరి తి చేతం దార్చుచుం 
సొవికొని మిక్కిలిం బెనిచెం గోవ.లవ్రేమము నామహీళు వైన్. 200 

. అంతటం బృత్యతమంబుగం గాంతుం గనుంగొనగ బిగువుణాగిటం జేర్చం 

గంతువివోరంబుల నృత్యంతము మోదింపం గోర నంగన మదిలోన్ 210 

అనలుం గొనలుం బాొబుచు, మనమున నాకోర్కి_ తీగ మగువకు మిగులకా 
ఘనముగం దత్కుసుమద్య్యూతి, వనుపడ వెలి బరె్ట ననంగం బాండిమ దోంచెన్, 

అందు 219 

ఒక్క._'తెం బిల్వం బోయి మజీయొక్క_ తెం బేర్కొని పిల్చు మేన సొ 
మైైక్కటం చాల్బం బూని మజీ యొక్క_(" వీడడం దాల్చు నర్ధిమై 

నొక్కెడ శేగం జూచి మటియొక్కెడ శేంగుం బయోరుహాతీ దా 
మిక్కిలి బేర్చుభూవిభునిమిందివ ౭ *కునం బేసి నిచ్చలున్ 218 

ఏమి కన్ను లం గన్న హృదయేశు వావ '0బు దోంవక యది మున్ను దోంవ కుండె 

నేమి సీనులవిన్న వృాద యేకునుధురో దోయక యది మున్ను దోవ కుండె 

నేమి మైసీశిన హృదయేళునంస్పర్శ డో:పక యది మున్ను దోంవ కుండె 

నేమి చాం జవిగొన్న హృద యేళుశెమోవి దోంవక యస మున్ను దోంవ కుండ 

గాంత కంతట సంతతకంతుశేళి, వివిధసంకల్ప వాసన వవలు రేలు 

_ తనగువులకలు కలవరింతలును మాట విడుపాటులు చెలులకు వెజం గొనర్బ 

తరుణి తాం బగళ్లు తామరసాత్సీయకొ, వేరువో లె నుచితనియతిం బరంగ 

నిర్వహించ రేలు నీలోత్సలాథీయ౯ వేరు నృపునిమిందివ్రేమ నంత. 215 
* నితకరునిశుక్ష పక్షు ప పృతిపత్కళ చూచి చూడ భామిని నెమే 

నితనుత్వము! బాందేమనం ఎగతియును గడు నెక్కు డగుచు గానంబడియెన్, 

వీశియ ముట్టుటల్ మిగుల వింతలు వెంపుడుచిల్క_బోదతో 

రాణ దలిర్బం బల్కుటం గరం బప్రరూవ మవూర్వ మెంతయుం 

బ్రాణనఖీరహస్యములభ్రాంతియు. గీ గీ డలు కానివావి యా 

మేణవిలోలలోచనకు * "హెచ్చినమస థ చేష్ట నయ్యెడన్. 2]|7 

నిచ్చలు నీగతి బైవై, హెచ్చి వియోగానలమున నెంతయు: దావం 
బచ్చ్నుపడం బెవత్తిల్స్లంగ, నెచ్చెలు లచ్చెలువం జూచి నెమ్మది గలంగన్. 218 

. వెక్కుదినంబులనుండియు, నిక్క_న్ని యవ ర్భ్వనంబు లెల్ల నరయ వే 
టొక్కగతిః: దోంచు చున్న వి, మళ్కిలి నూహింపుం డానిమి తము మోారల్. 

కొను గడు జిక్కు_చున్నది, నెమైగమునం బొండిమంబు నిబ్బర మెక 

నెమ్హదిలోనివి చారము, ముమ్మర మివి మన నృథకృతములు గావలయున్ 2092 



వ స్థా శాగ్టీస ము. 168 

మ. మన మొక్కొక్క_తఆీ౯ా సమ స్తగుణసంవన్నుం గళాపూర్లు శో 
భనరూపు౯ొ వినుతింవ కుంటి మడి యిప్పాటకా సఖ౯ా నొంచె దు 

ర్లనచరూడామణి కము; డిట్టికొమరుం, బాయంపు.బూంబోండ్ల నొ 

క్క_నిమి త్తం బిసువముంతం గల్లినం గడుం గాజీంచు దు ర్యారతన్, 921 

క, కావున నిప్ప డీభామిని, భావజు బారి బడి మిగుల బడలుట నిజ మా 

భావంబును మజపీంవం గావలయును వనవివోరక లనలచేతన్ 222 

తే అని విచారించి యాచంచలాశీనుదికి 
Eels బుష్బంచి తోడ్మ-ంచు 'వెలందు లేంగి 

రమితమక రందనిప్యుం దరమితముఖరి 

తాలిసంతాన మైనయు ద్యానమునకు 22 

వ. అప్పు డయుషస్టపవనంబునకుం దూటి రాక కాబుకొనుచుం జూవజయిచ్చ మెచ్చు 

నచ్చిరువు హాచ్చం బచ్చపట్టు బల్లాడ దట్టీలలీలం జాల నెజప్రచు నొజిప్రుమిగులు 

మొగలిగములగుమురులనడువు బొడవ్రులుగ దీపించుతోంపుగుడారంబుల 

చెలువు నలరిం ముచివురు టెలమావితండంబులును దండతండంబులై మెండుకొన 

నొదవుమదనునం బెనురొదలు పొదల మెదలుకొదవుతు మైదలపదువు లినువ 

సరి'డెణుల పెనుప్రునం బనువజి చుచు. గనువ్వు దట్టం బగుచిగురు జొంవపులగా౦పు 

సొంపుసీందూరం ప్రటగందూలళీ చందంబు రందవటుప నువరిభాగజాగ రూకవల్ల వ 

వృసనూనదళవటలళ బలిమవిలసనంబు ఒలితకుముదమతేల్లి కలయుల్లాసంబు వెబ్లీ 

గొలువ వెలుతురు లేనివూందే నెసోన వాన థా రాప్ర కారంబునం దోరం బగు 

చుం దన రారుమూరుత ప, చారంబుల నళ్పటక్చటికి నుప్పతిల్లుప్రుప్పాడుల కేళి 

భూళిపాలికలపోలిక నేలీకొనంగ నేనికబూమియలు పూని కానిపించుచున్న 

పొన్నలును నవిరళదళకినలయవిలసీతల ణావిశానంబులు మరక తేకురువింద 

నిచయఖచీతంబు లగుసగతులవగిదిం జూవట్ట సమకట్టుజల్లుల మొల్ల మి నుల్లనీల్లు 

చు నిరుగడలమ్రెలునిడుసోగవూవ్రుగాలలు పాలుపాంద నృగృభఖిె వల్ల వంబు ఫింద్ర, 

గోపంబుటుల్లారులయోజ  రాజిల్ల6 దేజీలపోలిక భాసిల్లు వాసంతి కొకుడుం 

గంబులును గడు దళంబుగం బొదిగియెదుగం గలభంగుల: జెంగలిం చుచు నమరు 

తమల పాకుందీలెయల్లి కలమింద మంచి వెల్లి తల చుబ్దుంగట్రడలు నెట్టుకొలువుతో 
లుంబట్టలపాదుగుళ్ల వై 6 గ్రొవుడుగు నెతిబిటుసు చుంగులనిక్కు కుక్కు.ను మిక్కి 

లిం గడలుకొలువు చున్న యరవిరిచిగురు మొగిలియాకులతోడ వీరభటులజోకలు 

బోకవజిచుచు లే.బోంకవ్రూ,కులును వివిధజనకోలాహా లంబులక రణిం బరిడ 

వీల్లుశుకపిక శారి కానికరక లక లంబులును గలిగి విరహిసముదయంబు వై 6 గదలిన 

కుసుమకోదం డుదండువీడునుంబో లె నాలోకనీయం బగుచుండ నందు నిందు 
వదనలు మందగమనస్వభావంబు నతకరించుకుతుక రయంబునకు: బ్రతకూ 
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లంబు లగుచుం బిగువు బాలిండ్ర వ్రేగునకుం విజబుందులగరిమయు. దరను గాక 

కర మలయం జేయుచుండ నొ నొంజోరులం గడచుదు నుద్దవిడి నడచుచు గూడ 

మికింగేలీచేయు చు. గ్రొవ్విరులు మించి కోయుచుం గమగొజ్జంగులకుం 'బేరుచుం 

గన్నె గేదంగు లకుం బోరుదుం బొన్న లకు మూంగుచు బొ ందుమ్లెలకు నేంగుచు 

పం పెంగలకు డాయు చు జాతికుడుంగంబుల రోయుచు మల్లెలకు నిగుడుచుమరు 

వంబునకు మగుడుచు గురు వేరు గొల్ల లాడుచు గంధంబులకు మల్లాడు చుం బొగ 

డలకు జరుగు చు. బోశపాళికలకుం దిరుగు చు. దిలకంబులకుం జనుచు దిరినెన 

పున్ననలు ₹ెళొనుచు నవమనల్లీక లః గ్రీడించుచు నారంగంబులం ోడించుచు. 

గలిగొట్లకుం ద _క్తరిల్లు చుం గం శీలిమంపరులకు రంజిల్లు చు. గొమ్లావసీేడ లా 5] 

యిం చుచు౯గురువిందవ ౦దిరులవి శ మిం చుచు న టి స ల! 

బాఆఅుచుం బూంబేనియలం దోంగు చుం బొదరండ్ల జాంగు చుంగనిన నవ్వుచుంగమ్లు 
విరులు రువ్రష్షచు దీగాయుయ్యెలల నాడుచు. దియ్యవిలు కానిం దాదుచు. బరా 

గంబులు రాల్బుచుం బయ్యెదలు విదల్బ్చుచు నందనివూంగొమ్హలకు నిక్కుుచు 

నలంతివ్రూ,ను లెక్కుచుం గెండిగుళ్ళ కుం బదరు చు. శారలు తేంట్లకు చెదరుచు( 

గోకిలస్వరంబు లాలిం చుచు గొరవంక లాలోకించు చు. జిలుక లకుం బలుకు లంది 

చ్చుచు. జిన్ని రాయంచలనడలు మెచ్చుచు( బూబంతుల పెట్టాడుచుం బొసంగ 
నుద్దులు గూడుచు గెలిచి పోనీక వట్టుచుం గెకిసలు గొట్టుచు నొకరొకరింజీలుచు 

నుబ్బునం గరుచు నిబ్బరంపుందమిని దవమకు6 దమకంబు గనుకంబు "పాచ్చింప 

నింపు మూలణువిహోారంబులచేత నడరుబడలికలం బొడమువెడ వెడంజిటు చమట 
తడియొడళ్లం గడు బ్రబలి గుబులుకొనుమృుగమదఘనసారగంధసార కాల్సీర 
విలేవనపరిముళంబులు పరిమిళితదిగంతంబు లగుచు నంతిటం జోడు ముట్టసహజ 

కృృళ త్వంబునకుం దోడు క్రీడలయలంత నెంతయు ఘనం బై నబడుగుందనంబునం 
దనడంబడుచు వడవడవడంకులు గుడుమనగడుములం దడ బెటువలన సడల 

బౌలునిలువుఠావ్రులం జిక్కం జెక్కుకొనుతజిం బొక్కి-ళ్ల 0 బ్ర వెళించి సము 

దంచితకురువిందకందళబం దర్భసంగ తొంగుళీయక ప్ర చురరుచిసచయక వచితక ర 
తల ౫ గంబు లడుగుల నిరమింప నినుమడిం పనో ప నతిమా త్రీ, సంచారసం 

తుఫితంబు లగుచుం జరణతలంబు లత్యంతర క్రిమ యుట్టివడుచుండ ని ట్రట్రు 

నై (టచెజుంగున విసరుకొన నెసంగుక రకంక ణమణిరుణ త్కారంబులకు నులుకు 

కరణే దజచుటూర్చుల వెంపున నుత్క్మంపమానంబు లగుచు. జన్నొందుజక్క. 

వకవలకెలంకులం బొక్క_పుటెక్క_లకదలికలు ముదలకింపుచు నిగుడునిగనిగల 

తరగలయందంబు సందిదండలతళుకులకుం జెలీకారంబు నెజవ నలయిక సొల 

యికల నొకవింతయొయా్యారంబు చూవుచూపులపసకుం జూపోవక 'యేవతీన 
లీలం జూల వనీ వాళ్లు వాడిన క్రీ డావతంసితకర్ణ నీలో త్పలదళంబులునిజ ప్ర తిబింబ 
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కపటపరిదృళ్యమానసోద రా లింగ నలో లుపంబులువో లె. జెక్కిళ్ల మిక్కిలి నంటు 

కొనుచుండ నొసల నలుకొనుకమ్మకస్తూరియుమ్రలిం బడి కదల మెదల లేని 
నీలాలక జాలంబుల నిజబాలకళంకం చేసీ వెనకల దివియ సందడించుచందంబున 

నందంద క,ందుకొనియెడుని ళ్శా్వాన వాసనాసనూకృష్టచంచరిక సం చయంబులకు 

నుదరి యదలిం చుమృదులంప్పుంగలికిపలుకులు దమనిసువులకొసరు టెలుంగుల 

చవి కొనరక ముసురుకొనువసని ౫5*చిలుకగములం వొలంగం దోలుకేలు శం 

జిగు రాకులకు మూఃక లె కవియుకోకిలంబులచేత నాకులంబు లగుచు మెదీగొ 

వాగుల వసంతాగమ శీ శ్రీవిభూషితవన దేవ తావిలాసవిశేషంబు నఖినయింప నాత్మ 

సాదృళ్యసంభావనాగర్య ర్యంబు “పెల్లునం ద్రుళ్ణునుల్లణిపుకి ల్ల లర తేట తండంబుల కండ 

కొవ్వు నైరింవ వానిజీవికి లాకృమించి తేదనుసరణంబున దయ వొడమి 

కెంత మగుడ విడు చువడువు గనంబడంగ నెడ నెడం గులుకున డబడిబడిం దొర 

గువిరిగముల నమ రెడియరవీడుకొప్పులయొప్పిదంబు చెప్ప నలవి గాక యతిళ 

యిల్లం జెదరినసింగారంబులును జిగురుంగొనల చేరులును నంటీనవ రాగంబులును 

నకరులతోడిపాపటలును వాడు చే జెడి నెమోములును వడ(శెడుగులుకు లుం 
గులునుం గలిగి యపూర్వవి భ్ర మంబున సొంప్రుమోబుచుం దదనంతరంబ £224 

ర 0వ మా 

చంచలవీచీసంచయనీలాసలలితతర లితజలరుహ పాళీ 

సంచితహసోదం చిత భంగీజనితమదనమదసరణిగుణవా 
ఖారంచితగోప్పీసంచరణ వ్రత్యయసముచితహళ హలళికలతో ఈ 
యంచలు మ్రోయం గి”ంచలు 'నాయకో వస్టవహితవరరవ మయినకొొలంకున్ 

. చేరంగం బోయి రంగనలు ఇలా ముం అంటు త్ర 

ద్యారిజలత్ష్నీ చేరగ నవారితవారితరంగరంగలీ 

లారతవాంససొరసకులస్థ్రలడా రవసారవంచనా 

పారగనూపు రాదిబవుభ వ్య విభూషణఘోష మొప్పంగన్. 226 

. అంతట నంతరంగముల నంబువివాగకుతూపహాొలంబు ల 

త్యంతము మణి మెట్లు డిగి రామగువల్ మునికొంగు లూరుగా 

ఢాంతరసీమ+ బట్టుచు జలాశయలక్షీషయికా నఖచ్చటా 
కాంతులచే( బదాబ్బములు క ప్రవుధూళివసంత మూడ౦6గన్. 227 

; అలతి గాడ్బుల చేతం దొలంగువ పయ దకడ లిరువంకలను జిక్క. నిటీకికొనుచు( 

దరగల నిట్రట్టు న తిరుగ జంఘలను సంధించుకొనుచు 

మునువు గాం  జొచ్చినవనితలు చ బ్లైడియుదకంబునకు. వేతు లొడ్తుకొనుచు 

నెడనెడ మట్టంచి గడుమోల బెళుకుల కులికివా టొదవంగ నోసరీలుచు? 
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తే నొగలమటుయగుననుండి బి శప్రైగయువిహాగ 

కులమురవళిక 'చెదరుదూపులు దలిర్చం 
దమ్మికొలను వ వెశించుతలిరుంబోం గ్ల 

విలసనము లెంత నెంతయు వింత లయ ౧26 

ఉ. ఆరమణీమణుల్ నరసీ నట్లు ప, వేశ మొనర్చువెళం ద 
త్కారణవీచి కాచలితకంజము లక మధులోలభృంగముల్ 

వారక సా నెకు౯ా నెగనీ వాలుచు నొవ్నెం దదంబుదేవతల్ 
'నేరుప్రతోడ నాడుహరినీలపుటచ్చనగంద్ల కై వడిన్ 299 

లయగ్రాహే. నెమ్మైగములం గరతేలమ్రులం గుచమ్లులం గచమ్లులను జూడ్మి. నయ 

నమ్ములం బ రాభ్వూ;తేమ్తులును బోలె విరితమ్లులను ర _కృజలజమ్దులును గోక 
మిథునన్గులును కై వా లమ్లులును భృంగనిచేయమ్తులును మిననికరమ్లులుం 

గల౦7గెం జలంమ్థులుభ జింసం, గొవ్మలపు డెంతయును సమృదకుతూహలభరమ్ముల 

నొనర్చిరి కరము జలశేలిన్ 280 

లయగ్రాహి. కీల యనుసు౯ా వలదు గేలి యనుచుం బజువం జాల వనుచుం గడు. 

విసాళి వనుచుం బృద్దాళిం గొని కొట్టుచును దోలి వడిం బట్టు చును మేలముల 

దిట్టుచు గయాళితన మింకం, ణాలు ననుచుకా బళిర గోల యనుచుంబగట 

నేలయనుచుక౯ా ముగుదభాల వనుచుం గృయ్యాా్యాల శెస వెట్టుచును వోళిం జల 

వట్టుచు సుమాళముల గిట్టుచును బాలీకలు వేడ్క-న్ 281 

కె వీరౌజవిరాడేతము,.= 

గుభులుగుభు ల్ల నుఘోషణం దోయతళ్సేకుంతతత. ల్ గల్బగుండువడ౯ా 
క్షుభితఘన_స్తనకుంభ; రిచున్సత కుంకుమ వందనకుంతలసూ 

నభ రవిలాసమునక్ బసాువర్శ్మము నవ్య సుగంధగుణంబు గొలం 

కభినుతిభాజన మై భజియింపంగ నంబువివోరిణు లై వాసంగన్. 282 

మాలిని తడిసి తనువ్రులకా భేదంబు గాన్పింవ కుండం 

గడు నడంగినచేలల్ గలి సుక్క_ళ్లప క్ష 
3 లో ౧౧ ర 

ర్పడం చెలుప ఫఘనాంభోభారతిం గుంతలంబుల్ 

ముడమలపయి ప్రైలకా మ _త్తనూతంగయానల్., 288 

వ కాసారంబు వెలువడి నవీనవస్తా9భ రణగంధమాల్యంబుల నలంకృత లైరి మధు 
రలాలసయుం గాంతునిమోా(దివర'కునం జెలిక త్తియలబలిమిని వన క్రీడాదు 

లెట్లకేలకు ని టట్లు సలుపుచుండె, 234 
వ) రులు 

4 వర్ణనపాత్రచిత్రగుణవై భవశోభితుః డ_త్రటతిం గళా 

పూర్ణుడు జేగ వేటతమివూన్చున వచ్చి ముదంబునం దద 



పమభ్ధాశక్వాస ము. థ్ 

భస్థిర్షమహిం జరించు చెకపతీకిం బాటీనడేగం బిల్ఫుచుం 

దూర్లత నే నానిజవధూటియు బోటులు నున్న చోటికిన్ 
అప్పుడు 

నిద్దసు(జెక్కు_టద్దముల నింపులుగా6 బులకల్ జనింప న 

మ్రుస్టియ బోటిమూం(ప్రపయి మో ముర దోంవంగ నిల్పి య తేటీం 

దద్దయుం బ్రమ జూచె నిజనాథు నతండును దానిం జూచె నా 

యిద్దతిచూపులుళా నడుమ నించుక చార్కొని లజ్జం గృమటన్ 

. వనజదళొాథీచూచినను వల్ల భుచూపు లతండు చూచినా 

వనజదళాకీచూపులు ఘనత్రపచే వెనువెక్కకు౯ వెసం 

జనుచు నొళొళ్లి కళ్ళకయి సారెకు వచ్చుచు. బొల్పు మోతే గ 

నన రతిపంచ బొణులవినోదపుటుయ్యెల చేరలో యనన్ 

. వినుకలిచేత ముళా మిగుల వింతలు గాంగ వింఃళిం గొన్న య 
'వనజదళొ తీ యట్లు దనవల్ల భురూవముం గన్ను లారా 
గనుంగొని యేమి చెప్పం గడుం గంతుళ రాహతిం దావ మొందుచుకా 
మనమున గుండె నప్పు డటు నాథుని. గెౌంగిటం జేర్చ లేమికిన్ 

. అతండు మధురలాలసయందు నాత్మ దగిలి 
మగిడి రా కలయింవంగ మరలి మరలి 

యొకొ్కొ-క నెవంబుతో దాని యొప్పిదంబు. 
గనుంగొనుచు నెట్టశేలకుం జనియెం దిరిగి. 

అంత నక్కాంతయు నంతరంగంబునం గాంతుం జింతించుచు 

- ఆమృదుపాదపద్మములు హ_స్తృతలంబున నొత్తం గోరు నా 
(శ్రీ మహనీయవశ మున బేర్చంగం గోరుం గుచద్వయంబు నా 

కొ మలగండ పాళికలం * ంర్పంగం గోరును గండపాలీకల్ 

కాముని బారి కగ్గ మయి కామిని తాలిమి చంచలింవంగన్ 

ఆప్పుడు తత్స యోజనుఖి యౌాకృతిచందను బోటు లందటుం 

ప్పక చూచి యక్క_ట వృథావనఖేలల వాళి నించుకే 
నిప్పడుచుం దలంపము మృ గతణలార గణించి చూడుండా 

యెప్పుడు నేవినోదములు నీచెలి కింప్రులు గా వొకింతయున్ 

. ఈనవళినాశీచింత హరియింత మొకింత పరాకు చేసియుం 

బూనికతోడ వచ్చి మనపోకడ లేమని చెప్ప నాటే 

కాని నృపాత్తజం దలంవ6ం గానము వీనినిచార మేమియుకా 

మానుట లేద మిక్కిలి ఘనం బగుచున్నది గాని యెన్న(గన్ 
. అదియునుం గార, 
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2838 
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ఆలో 

హ్ గ్ధరః శై నంపాతంవిహో రాక శ్రాయణమధుర వేషంబుతోం జూడ్కి. వేడ్కం 

బూనంగా నింతకు౯ ము౯ చేసురుషమణి కళా వ్లూరుం క. బేరిం 

దో నిచ్చోటం జరించెం దరుణి యతని నత్యంతము౯ వింత పే 

ము నుబ్బం జూచిన ట్లుండె నది మొదలు సుండీ కడుం దావ ii 246 

. కొవున నీవసంతమధుగర్వితకో కిలకీర శారి కా 
రవము చేంటివిండురప్పురావము మెల్లనిచల్ల గాడ్పు పూ 

దావులసొంపుం గెంజిగురుతండము -లేంపొదరుద్దయొప్పులు౯ా 

భఛావజుపత్సయమె మిగుల బాలిక తాలిమిం గొల్ల లాడెడిన్ 247 

ఇట్టిది గానలేము మన మిందజిముం దరళౌొశీకి౯ా మదిం 
బుక్టినపంచ భాణువెజ పుల్ మటివీంపంగం6 బూని వానీకిం 

బట్టవురాజథాని యనం బట్టగుతో(టకుం దెచ్చు టొప్పనే 
ఘట్టకుటీ వ భాత మనంగా నిది వో పరికించి దూడంగన్. 248 
అనునంతట నయ్యంగన, యనయము6 బృబల నుగునట్టియంగజతావం 

బున నుస్సు రస్సు రనుచుం, గను తెప్పలు చేల వైచి కడు సొలయుటయున్, 

మణిగణనికరము.- 

పడతులు చిడిముడి వడియెడు మదితో, నడుగులు తడంబడ నడ రెడునడుపుం 
గడశల నడుములు గడగడవడణశం, బడిబడిం చబొడమంగ బడలిక జెమటల్,, 

విరిదమితావులు వెదచల్లుకొలని చెంగటం గమ్మపన్నీటికాలువలును 
గడు నివతాళిం దుకప 'ప్రంపుటరంటుల యిరవ్రులం బూవ్రంజవ్చరము. బన్ని 

వట్ట వెళ్లను దడి గస న్ఫీ శ్రిగంధంపు టసలున మె. త్రి తెదంతరమున( 

గర్ఫూర చేదికం గావించి చల్లని చెంగల్వ ₹కుల నెజ్జ దీర్చి 
చిలుకు లేనియతోడి గొాల్జెంగపు పూవు 

దలగడ యమర్చి యందు" నా చెలువ నునిచి 

జగతిం గలసర్వశై తో్యోపచారవిధులు 

సలిపి గందును గడం గాన కలని రంత. బర్రే 

eS వెందియు. బ్రయత్నముతో 6 బలుమాటు వీనులం 
గప్పుర మూంది పూవిసనకట్ణలు గొస్జె బ్లైగనీట వమూాటికిం 

దొప్పంగం6 దోంచి వీచుచుం జనుంగవవై నర కాళ్ల బాణుల౯ా 

లప్పలు గాంగం జందన మలందుచు. గొందల మంచి రందలున్. 252 

. అంత, 2583 

. విరులు జిగుళ్లును జొరువుగ, సీరిగందవుటన లొకింత చిలచిల మని వే 
గిరదు వటువ ట్లు గొన గడు, బొర లెడితరలాశీ ణావముం గని కలశన్. 254 

తే చతుర యగునట్టిబోటి యాసతిని జేరి చలువ చెం గావిసయ్యెద చక్క గవి 



పషష్టాశ్వాస ము. 169 

నేత్రయుగళంబుమిో:దం బన్నీటిచేతం దుడిచి చెదరినకురులు దిద్దు చును బలిశే, 

క. ఎక్కడ మే నంటినం గే, ల్పొక్కెడునం తగుచుం గళలు వాడ లెడుభారం 
బెక్కవు సై త్య క్తి కియ లో, యక్క_ యింకం బోదుకోర్కి యడంచిన నెప్రుడున్. 

తే వంతి సిగ్గు గదా యని యింతదాంక్కదలంవు డాంచి లోలో గునూరిలంగ వచ్చు 

వదయం ములక ఊట నీక్కురమణి నావట్టునను దా(పురంబు వలదు. 

క పాణములకు. బ్రాణం బగు, ప్రాణనఖికిం జెల్బరానివ వ్ గలవే WY 
యేణాతీ కలి? నేనిం, బ్యాగసఖియు నుసుటు నొక్కపాటియ కావే. 258 

మ. అనిన౯ మిక్కిలి నాహసంబున సభీష్టార్థంబు చవ్చక౯ మనం 

బున నుంకించుచు లజ్ఞచే నుడుగుచుం బూంబోడి యొక్కింత సె 

ఫు నితాంతాకుల యయ్యొ నంతటను డా బోనీక యాబోటీయుం 

దనవై నానలు వెట్టి వెట్టి యడిగాకా యత్నంబు సంధిల్ల(గన్, 2/0 

బ్రమెయి నిర్భంధిం చుచు, నముస్థియ యడుగ నృవవ రాత్మిజ యనుమా 

న మొక్క_భంగి నుడువుచు, నెమది నూల్వొ..ల్సి పలికే నిజంఖతోడన్. 260 

ఉ. ఓహరిణాకీ నీకు నిక నుల్లము దాయంగ నేటకిలా జగ 
నోహనమూ_ర్షితోడ నిట మున్నొకనాంటినిశలా విలాసస 
న్నాహము మూట మద్విభుండు నాకలలోఐవల వచ్చి లేర్చిం గా 

ర 

మాహవశేళి నద్భుతసుఖై కమయం బది యేమి బెప్పుదున్. 261 
క, అనుచు? దదుత్సవలిలలు, మనసున బాటుటయు వివశమతియొ మోడ్చుం 

గనుంగవతో నొక్కించుక, వనిత నిలిచి ఘర్మపులకవతియై యంతన్, 202 
వ, ఆకూరి నెచ్చిలిం గటాతీంచి. 268 

క. చెవ్పెడి దేమె లతాంగ్కీ యక్పరుపో త్రముడు నన్ను నట్లు రసాబ్ధిం 

చెప్పల చేలిచి నిను విడ, నెప్పుడు నని యూరడించి యెందే నరిగెన్ 264 

ఆ. అదియు. గాక యాధ రాధీశుం డింతక్కు మున్ను మనసమోపమునకు దనదు 

జేగం బిలిచికొనుచు శీవితో రాంజె యాయొప్పుమిగులం దాల్మి నుదురందో లె, 
క, అది మొదలు వదల కొదవెడు, మదనదశావశత వివళమతి నై తె నింకా 

ముదిత" చలువలు గిలువలు, మదికి నసహ్వ్యంబు లతనిమన్నన దక్కన్. 266 

క, కటకట మో రవివేశత్య నటు నిటు శై తో్యపచార మని యేటికి ని 
చ్చటం దడనెద కిశ వెన్నెల, మిటమిటం గాయంగ మేను మిగుల నెతీయదేే. 

ఆ. కెబవి చేతం బట్టుకొని చంద్రు డె వచ్చె, గీ గీ షసముయభానురీతి మెజియం. 

దనకు నేల యమృతథామాఖస్ట నోముఖ, వాన్టిఘ మనంగ ని్పవాండె సుమ్ము. 

క. చిలుకచదు వనుట చదివిన ములుచకు దృష్టాంత మట్ట మూఢ ఢపుదుర్హా 

తులచిలుక తేలిచిన దయ, గలదే మది చెదర వదరుం గాక నిజేచ్ళన్ 269 
22 
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క, కోకిలములం చెలినినం బలు గాకులపొదిం బొదలునట్టికష్టపుబులుంగుల్ 

నాకు నసహార్థిము లని య్యావో కూతలు నూనం గలవె యవి ప్రార్ధనలన్ .27 

ఉ. కావున జంద్రు, గిం దుః జిలుకెం గిలుకం బికముం గికంబు నకొ 

గావు నుటంచు వేండకుండు నా బృతు ,కీరిపుజాతికిం వ్రియం 
బే వివరింప మోకు బలె. బెంచినవారికిం ముద్దుగాక వె 
న్చావురుంబిబ్లికిం గలుగు నా మొగమాట యొకింత చిల్కవైన్. 271 

తే. వేయు నేటికి శ్రీ ఘ్లంబ విభునిపాందు, సంభఘటంవంగం గలవేని జలజవదన 

యాస నొక్కింతే 1 ప్రాణంబు లాపవచ్చు, నన్భ థాచింత లెల్ల నిరర్ధక ములు.2 72 

చ, అన విని పల్కు వం మెంతయు శీ ఫ్టువృ త్తి తినో 

వనజదళాయ తేక్ష£ణ యవశ్యము గల్లుట కేను బూంట నా 
కు నవల మాజుమాట యవికుంరితలీలం దనర్చు నాదయె 
కనిరతుదీనవత్సలత గావున నెమ్మది నము మెంతయున్ 973 

క, అని పలికెకు లిపలుకులుు దన కమృతమువో లె హృదయతాపను నడ(పక్ 

వనజాతీ నేద బేటుచుం జనియె౯ా నిజభవనమునకు సఖులుం చానున్ 274 

ఉ లోలకవిలోచనాహృదయలుంఠనశూరతనూవిలాస నం 

ద్యాలపవురీనివాస సత తాత వికాస నృసింహ మేదినీ 
కో 9 లా జ పాలుప్రపౌత్ర, నారవిభుపాత్త నృసింవానిపు త్ర, సర్వధ 

రాలయనిత్య వై భఛవమహ_త్సమ కృపషనృపాలస త్తమా 975 

క సంగీత"దికిభారస, రంగన్హానస మవాోతురంగమమదమా 

తంగారోవాణచతురిను, "సంగతవని తామనోజ సమధిక తేజూ 276 

తరల ___ 

కురు కటూకళ విదేహ కోసల కుంత లాంగ కళింగ బ 

రర వుళిందక మత్స్య మాళవ పాండ్య కేరళ చోళ ఘూ 
ర్రర శ కాదిసమ _స్పదేశధ రాత లేశ సభానిరం 

తేరవిభాసురకీ ॥ రినర్తన ధర్మనిర్మలవ_ర్తనా 277 

గద్యము ఇది నిఖలసూరిలో కాంగీ కారతరంగితక విత్వ వై భవవింగభియమరనార్య 

తనూభవసౌజన్య జేయసూరయనామధేయ వ్రణీతం భె ననళావూర్లోదయంబను 
మహో కావ్యంబునందు షష్థాూశాషసము, 



వ, అవధరింప్రము. 2 

4 కర్చరసాయనోల్లనీతకన్రు యశోమహానీయు( డాకళొా 
సూడు నట్లు కేళలివనభూమిం గనుంగొను టాది గాంగ నా 
పూర్త సుథాంళుబిం బముఖిపాల్పు మనంబున నిల్సి తద్దుణో 

దీర్శ్మల తాంతసాయక విదీర్ల మనోధృతియై యజ స్రమున్ 8 

క. తలపోయుచు. దనతలం పౌ, యెలనాగం బాయ కునికి నితరవిచారం 

బులు విడిచి తౌవమునం గడ నలంగుచు నేకాంతగ్భృహమున౯ా వర్తిలుచున్, 

ఆ. తనకు నర్మ సచివుండును దిథి వార తా రాదిశంసకుండు నై నయట్టి 

యొక్క-నృడ్ధ విప్ర నొకనాండు విలీవెంచి, కొంతతడవు నర్మ గోపి నడ్గవీ 5 

తే. అనుంగుంజెలికాండ యొకటి ని న్నడిగి తెలియ 

వలయు నని యుండుదును నీవు వచ్చియున్న 

యస్పు డది యేమి యడి గెద ననుచు విడుతు 

నడుగకుండిన బో దింకె ననుచు. బలీతె, 6 

చ, మననగరంబుతూర్చుకడ మంజులరత్న వినూత్న కాంతితో 

ననయము నొప్పునట్టివి మదాశ యునుప్పరిగల్ గదా తదీ 

యనవసునవర్ల సాలముల కవల నున్నది నిత్టేసాంద నూ 

తనకుసుమ ప్ర వాళలలితం బగు కెభీివనం చెటుంగు బే. / 
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క. ఇటము న్నొాకనాంజే న, చ్చటి కరిగితి వేటడేగ చనినం బిలుచుచుం 

ఉ. 

గుటలాలక నొక తెను ముందట: గాంచితి నందు బెలులుం దాను జరింవన్. రి 

ఆలలీ తాంగిరూపువస యారని చూడ-గ నన్ని యాతృలుం 

జాలవు దానిశర్వగుణసంపద లెన్నంగ నెన్నిజిహ్వాలుం 

జాలను తద్వలోక నరసస్థితిం జొక్క-ంగ నెన్నికన్నులుం 

జాలను వెయు నేల యది చక్కందనంబులరాశి భూసురా 9 

క, ఎక్క-డియుః మాకిల్బ్పన్క లెక్కడియత్యు_క్రిరచన లెక్కడిమతినే 

స్రీ 
ర్చెక్కి_డవర్తన లెక్క_డి, వెక్క_డి వాజ్య తుల కంద వింతి బెడంగుల్ 10 

భువనంబులం చెల్ల మివ్రుల నేక్కు_డుగ నీయుల యేమిపవుణ్యంబు సవీ పెనొఫ్కొ 

యిలలోనం గరము మిక్కి-లిగ జంబూద్వీప మేమిభాగ్యంబు వహిం చెనొక్కొ 

తన జంబూద్వీపమునను భారతవర్ష మేసుకృతంబు ము౯ చేసెనొకొ- 

ప్రఖ్యాతింగాంగ భారతవర్ష మున నంగ బేశ మేతవము సాధించెనొక్కొ 

. అంగ చేశంబునందు నేయధిక నియతి 

గృముకకంరో_త్తగపురంబు6 గాం చెనొక్కొ- 

తద్వధూపాదవిన్యాసధన్య మైన 

యట్లియావూవుందోంటచే నతిశయిలంగ It 
ఈ 

. అవగత ధైర్యుం జేసె నను న తటి నాళుక వాణి వేణి చొ 
క్కృ_పుంబస కాముబల్కిరుసుక_త్సియు(బో లె నరాళపార్ళ ౪ మె 

యుపరికృత వ్ర సూనర చనోజ్ఞ లతావిభవంబు చేత దం 
తపుబీడిశై వడి౯ మొదలు తప్టయు నింప్ర జనింవం జేయంగన్ 12 

. ఆకమనీయ వేణిభర మాకురు లాబొమతీరు నోయగం 

బాకనుదము లామృదులహాసకపోలము లాముఖాంబుజం 

బాకుచకుంభజృంభణసమ గతే యాకృ్ళశ మధ్య మాసల 

జాకుతుకౌావలోక ముపసల్ మదిం బొయవు నాకు నెప్పుడున్ 13 

ఇంక నీకు జాం నేల యాకాంత గ, న్షొనుట యాది గాంగ గినిసి కినిసి 

పంచ బాణుం డిపుడు వప్రాణంబులకుం దెగ్కినన్ను మిగుల నొంచుచున్న వాండు 

ఆనలినావీ. కన్నెగతి నప్పుడు దోంచె మదీయదృష్టికి౯ 

చానితెజుంగు నీ వెటీ(గనళా వినిపింప్ర మెటుంగ కున్న నీ 

చే నయిన ట్లశం దెలిసీ చెన్చు మనకి మరుబారిం బడ్డవాం 

దసర నాథ... డన్యరస మే నొనరించెడ నా తలంపుతోన్, 15 

. నవ్వుచు నావిప్రుం డిట్లనియె, 16 

ఇప్పు ఊాయమ్హు కన్నె గానిమ్లు గాక్కమానని మ్లింత నిన్నేంచుమాట వింటిం 
జల్ల నయ్యి నాయాత్త యాతల్లీ యేలృవలయుం ఇదాటేలు రాజ్యుము ల్వసుమతీళ. 



స్తమాళ్వాస ము, కే 

వ. ఇంత్ సంతసీల్లుచు నేల దీవించెద వంశేని. 18 
wm 

౮౪ 

Gi 

సీ, ఓీమన్భ ఖా యం చునొరయువి ద్వాంసులగోష్టి శెన్నండు గడు గులుతు లేదు 
పౌరాణికులు చేరి పచరించుళువ్క_వాచాలతే విడువనివేల మెప్పడు 
చెవులు చిందటివోవం జెలంగుకవీం ద్రుల పోరంటిమే శని వారపుజడి 

మణీ ప్రథానులవష్టమంతనా లెటు నన రానివి వ్రే గులలోనితీంట 

యంత నంతేకిపురంబున కరిగి తేని నీదుకొలువు బుధ ప్ర కాశో దయంబు 
మమ్ము నున్నా రె యనుమాటమాత్ర శెన, నెడగలడెనీకుమాకొొలువిపుడుగాళక, 

అడియునుం గాక. 20 

స్థలశుద్ధిగా వసుంధర ద్రవ్వి పూడ్చి రే కట్టించుచును బచ్చకప్వరమున( 

గమృవన్నిటియగ డలు దీర్చి వెలి. చెక్కు_వరుసల వి స్తరిలంగ 

బిసకాండములలోని పసి యార్చి నిలిపిరే మంచిగందమ్యున మదురుగోశ 
నవచం ధ్ర కాంతమండ పములోం బన్ని రే తలి రాకుదళ్ల చెంగలువచవిశె 
యెన్నం డై నను దొల్లి నీకిపుడువో లె, నీమది౯ నిల్వసాగ నే యామృగాథీ 

వెతంబజునం బజ్హై దినమును వింతవింత, యైనయాపవనుల్ చూడ మాక 'బ్బెంగాక, 

. అన నతం డన్నియు నయ్యొ౯ా, నిను నెలుంగ మె యజపులకును నేర్పరి వని నా 

కును జెఫు మే నడిగినయా, వనితకులస్టాననామవ_ర్తన లనుడున్. 22 

నరవర తత్కు-.లాదులు వినం దమకించెదు నాకు. డెల్పుమా 
విరహపుశీతల క్రియల వెచ్చము సర్వము నాయముం గొనం 
ద్వరపడులాగొ య ట్లయినం దద్దన మెత్తుద మూళ్ళ విాందట౯ా 
విరహవుంబన్ను సే రిడి గణింపరు కొవ్వున నెవ్వనిం బ్రజల్ 23 

ఇదియు నూరకి యంటిం గా శేల నీక్కు మాకతల్ విన బంటు కిల్లాకువో లెం 

దొత్తుకొడుకులువో లెందోడ్డొదిగం త,భూమీపతులంపు చున్నారు కామితనములు, 

, ఇవె చందనపు మ్రాంకు లెన్నికం గొనరయా కేరళ దేశభూ దారుం డని వెం 

గట్టాణిముత్యాల పెళ్లి లయ్యా యిని పాండ్య దేశపు రాజు వనిచినాండు 

పన్నీ రుచెంబులబంధ్లయా యివి కామరూప దేశాధీశ్వరుండు వని చెం 

జంద్ర, కాంతంవు రాచలువలయ్య్యా యివి యతులముల్ కాశ్మీరం డంపినాడు 

. కప్పురపుగోనె లివె తురుష్క-పుని నేవ, యనుజనుల క్రృందు వాకిట నద్సుతంబు 

నీకు విరవార్శి యగు టన్యనృపుల కెల్ల, నఖిల రాజ్య లక్షీ విరవో ర్తి యయ్యె.25 

. తెలియరు గాక యన్యజగతీతలనాథులు నీకు నింతశీ 

తలవిధివెచ్చముల్ నడుపుదృవ్యములోన సగంబు చాలు నీ 

తలంపునం బాయ కిట్ల్టలంచుతన్వికి ని౯ వరియించులంచ మిం 

గలిగిన నేల తోంచు నది కారణ విరాగతి నుండ వారికిన్, 6 
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క. అన నిట్టవలువయజుపుల,కును నోటికి బడగ యెత్తి గుతి యగు సెద్దళా 
నిను నమ్మరాదు గా క, ట్లొనరిచి తే నిట్టిలంచ మొసంగనె నీకున్, 27 

వ, అని వలుకుజగతీవిభు మొగంబు దప్పక చూచి 2 
తే, వట్టితానాలు దర్భలు పుళ్లైం డువ్వు 

గడ్డ పాయు మీ, ంగినగతిని బిల్ల 

బిగిసి కూర్చుండుటలు లేక వెద్దతనము 

గలదె యవి లేమి నను నీవు వలువ యంటి 29 

ఉత్సాహ అనుచు నలుక దెచ్చుకొనుచు నత డొకింతమేర వే 
చనియె గంగిగోవువంటిసాదు బొంవని౯ నినుం 

జనునె వలువ యనంగ నింక సారె కనము పోక ర 
మృనియె నృపతి యతండు దిరిగి యధివుతోడ ని ట్లనున్, 30 

సీ, నీ విపు డనినట్ల మావచనము నవ్శుగా రాదు నిజము మో వార మగుట 
రాజకుంజర *'యఖథా జూ తథా వుజూ యనుపల్కు_ వృథ నేయ నర్గమగునె 

య త్లమామలు మోర లై తికింతేట నుండియని యల్ల నాడు రూపానుభూతి 

తద్విభుం బిలిచి యాస్థానంబునందు నీ వాడినమాట యేమయ్యెం జెపుము 
తే యామజపవుదోస మి ట్లని యాత్మం బొదివి 

వీంచుచున్నది యొ ట్లన్న వినుము దెలియ 
దాసం బరిత్తప మయ్యె రూపానుభూతి 

తనయ తదవ్వా_పీ నీయాత్మ తావ మొందె, 31 

చ. అనుటయు నెళ్లిటూ తెలుపవయ్య మవోత్తక యేల నేనె ది 
ట్లనయము నింపుసొం వెసంగ నమ్మైెయి నాఫువుందోంట నేను గ 
న్లొనినది యావమచాశయతనూభవ యే యది యింత వేగిరం 

బుననె మనోజ్ఞ యావనముం బూనెనె యద్భుత మెన్న నావుడున్. 82 

ఆ. ఏమి చెలువు మనియె దింకను సందేహమా నృపాల నీదుమనసు నింత 

కొల్ల లాడ సకలగుణ రాశి మాయవ్మ, గార వెజొక రు గలదె జగతి. 33 

నీ, వివిధనిత్యాచారవిధిం గొంతతడవు పాడ్డుణ్యాదినయచింతం గొంతతడ వు 
గరడిసాదనల వేడ్క-లం గొంతతడ విభఘోటకారూఢిని గొంతతడ వు 

చేవనిస్రార్భనస్థితిం గొంతతవవు వేదాంతవిద్వద్దోప్షిం గొంతతడ వు 

స్నానభోజనవ_ర్రనలం గొంతతడ వింపు గొలుపునాట్యనిరీత. గొంతేతడవ్ర 

తే, మం త్రి సామంతముఖ్యసమ_స్తజనులు 
గొలువం గొలు వుండుమహిమలం గొంతతడవు 

చనంగం గాలంబు నీవిన్కి. కనఘ తోంవ 

దేమొ తగినజవ్సనమ యాయింతి కిపుడు. 34 
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ఉ ఆయెలప్రాయముక౯ా భవదుదంచితకీ_రియు గోళ్లు రాచంగాం 

త. డాశెప నలిగి కత్తులు నూటుచు నుండునంతటకా 

నీయవలోకనం చొదవ చేలకు నోలకుం దెచ్చుచున్నవాం 

డాయెలనాగబోంట్లు శతెలియ౭౯ వినివింతురు నాకు నెంతయున్ 

ఉ పాపపురాచజాతిగుణభంగు లెటుంగుదు వేమి చెప్పన 
య్య పెనుగోరముల్ త్రి భువనో తమరత్నము ముద్దు(గూ:తుం బ్రా 
ణాపద లంతం చెందుతఆజి నైనః దలంవరు నీకు దెల్ప సీ 

వై పరికింం వంచు దుకహంకృతి నాయమః గన్న దంవతుల్ 36 

క. ఆకన్నియవెత చూడ, లేక సఖీజను లె యుమ్మలించుచు నెఫ్రుడు౯ 
నాకు వినిపింతు రొకతతి, నీ కే జెప్పుదునొ యనుచు నృవకులతిల కా ల? 

నీ ఏనును సముచితం బెనకాలము వ్రతీతీం చు చుండుదు నీదుచి త్రవృ త్రి: 

దెలియక యాసుద్ది తల పెట్ట వెజతు రూపానుభూతికిని మదాశ యునకు 

మున్ను నీ వనుగ హించినమాట తలంపు నేసీనం జూలు బొంక వీ వనుచు: దలంతు 

బ్రాహాణజాతి చాపలమును మణీయు( గొంకుదు నీవిరాళిభంగులు గణింతు 

తే, నివి యితేరమూలములొ యంచు నెంగు నిపుడు 
వీలిచి యడుగం దదాఖ్య లే తెలుప నైతి 

మనమదాళయువు త్రి యే యనుచు సులభ 

తావగుణమున వదలువో యన చు నీకు 35 

యక్ శి ww! 

ఆ తను కసాధ్య మెనం దమితోడం గాంహీంతు, రారనాళమును ధరాధినాథ 

తమకు సులభ మైన నమృతంబు. గైకొన్క రెందు చెరటిచెట్లు మందు గాదు, 

క. ఇవి యితరులచొప్పులు గాని విశేపజ్ఞ తం దనర్చు నీయందును గ 
బ్రవ నిక్కువ మైనను న్యా యవివేకిము తెజుంగు లిట్టి వవనీనాథా 40 

తే అంత నాయింతి జాత్య్యాదు లడుగు టుడిగి 

దానిం గూర్చిన నే లంచ మినె నీకు 

ననుచు నీవాడ మది కోర్కి_ యధిక మగుట 
యరనీ శెలిపితి నిపుడు తచ్చరిత మెల్ల 4l 

తే ఇంక సంబంధసాదృళ్య మెంచి చూడం, గొదవగలయది గాదు దిక్కులం బ్ర సిద్ధ 
మైనయది కౌ రవీ ర్యాష్టనాన్వయంబు, దిగ్షిజయ శాలి యందు నీ తెజవతండ్రి, 

క తనమహివ నాక్ యథీతి యొనరుచుం జనం జూచి సు (గ వుుకులీననయం 

చు మజా రెబుయగు(డి, యనుజుండు సువూత, డిముదాళ యుసతికిన్ 0. 

చ కడు నుతి కెక్కునట్టియధికంబుంగులీనత చే నతండు న 
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PX 

బ్లడల జనాధిపుల్ దనకు గన్యల నిచ్చెద మంచు నిందరే 
బడిబడి( జెప్పి పంప నది పొటగం బట్టక వారియీోాసు చే 

నడపొాడ లేక పోయెనంట యల్పము లయ్యెం గుబాఫీమానముల్, 44. 

. జని వేళయందు నురుభ్యాగ్యనిమి_క్లము లగుచుః బెక్కుగ హాము లునికి నా 
తని కిడినారంట సుగ హుం, డనుజే రాశా శ్ర మేమి యయ్యునొ యెలుంగన్. 

అది యొట్టట్టు కాని వక డింతేయు వదుల యుభ యకులళుద్ధి చెప్పెడు 
వ్ర కారం “నింతియ యని పలికి యి టనియె 

. తై నివ్వుడు జీవితేముకా నిలిపి పోవం జిత్తము గలబే 
నోవసుథాధీప పూనుము, వేవేగం దద్వివాహవిధిమంగళమున్ 47 

. అని వంచాంగముపు స్పక్కమును విడిచి కడుం బ్ర యత్నమునం దిథివా రా 

దినిరీక్ష చేసి వ్ర శై, న్ని నిరూపిం చకా గృవోదినిఖిలబలంబున్. 48 

. ఇట్లు నిరూపించి సంతేసిల్లుచు డేవరనిదసంకల్పత యేమి చేప్పుదు నెల్లియ మో 
2) ౧M tp ౧ 

యిరువ్చుర పేర నత్యు _ర్రమం బె నదిబాలగ్నం బున్నయది వివాహో తృవంబునకుం 

దగిన సకల సామ గ్నియు సార్వభౌమునకు నెప్పుడై ననుం గలిగి యునికి చెప్ప 

వలద యిప్పురం చబేబొద్దును విహితమంగళాలం కారంబ యని వలికి మటియు 

నతం డి ట్లనియె. 49 

మవోస్ర,గ్ధ ర 

పంల వరి ద్ర పంక వ వ్రమిళితమణిశ్ భకా వహింపక౯ా గృహ శ్రి, నీ 

గళసౌభా గ్యాభిన్తిక్షమికేవు రమువై6 గంఠముల్ మించి యొప్పం 
బొలుచుకా నిత్యోత్సవదాగస్సు రితేను లగు లేంబోశ మ్రూ,కుల్ కరం చిం 
పొలయంగా దానం నాదే యొనరం య్ర్ ముకకంఠో త్తరం బండ్రు దీనిన్. న్ 

ఛశా,.ఐన౯ా దేవర పెండి కిం దగ వినూత్నాలం కి, కి యాసంవదం 

బూనంగా వలచే పురం బిపుడు సొంవుల్ మోజు జాటింప్రు స 

న్థానం బొప్పంగ మామయింటికిని గన్యా రత్న యాజ ర మ 

న్యూనపజ్ఞ జ్ఞలం చెద్దలం బనుప్రు మోయుర్విశ ధర్మ స్టితిన్ ర్ 

. అనుటయు సంతనిల్లుచు ధ రాధిపుం డవ్విధ మెల్ల సత్వదా 

తుని బిలిపించి తెల్పి తదమోఘనయానుగతి౯ నిజాగ భా 

ర్య ననువుతింవం బేయం బ బ్ర థమాగమముఖ్యులం బంపు నల్వురక్ 

జనవతిపవూన్కి. వారు దగుజాడను చెప్పిరి తద్వధూటక్న్. ర్2 

. చెవ్పీ దీని కుత్తరం చెయ్యది చెప్పుమనుడు నప్పరమవతి ప్రత వారితో నిట్లనియె 
చల్ల (దనముతోడ నెల్ల బంధువులకు™, ద | త్రదుచితమధురతరగుణముల( 

జి _త్తరంజనంబు జేయుట నభినవ కౌముది యనుసేరు గలిగి నాకు, రశ 
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చం ద కిరణభ వావ్పరోజూతిం బుట్ట 

యట్టివే రొంది వెలయునే నకట యివుడు 
తగ సతుల శెల్ల సామాన్యధర్మ మైన 

వతిమనోనుకూలతకును భాయ దచెరువె. ర్రి 

. కావున న న్నేమడిగెద, రావసుఛాధిపున కేడి యభిముత మగియే 
నావాంఛితంబు నిక్కువు మోవృకత్యాంతంబుం చెలుపుం జేర్చడ నచటన్. 56 

అని పలికి వీడొ్కొాలుపుటయు వారలు చని యావిధంబు భూవిభునకు విన్న వించి 
తదీయనిదేశంబున మదాళయునిశసృహంబున కేగి యాకళా వూర్ణముహో రాజు 
నకుం గలిగినవి వాహోదో్యోగంబు. 'దెలివి సుముహారా ర్తంబున సాథీతాంబూ 

లాదిసనుచితశుభవ క్షనంబులు నడపి రంత మం త్రిజనులు తద్వివాహోత్సవం 

బునకు నాయ త్తవడ౦ం బుగంబులోనం జాటించిన, ని? 

ఎక్కడం జూచిన నిండ్లవై బసిండికుండలు కొ, త్తమెజుంగిడి నిలుపువార 

'లేవంకం జూచిన హిమ వారితో సరధ వారంటు కలయంపిం జల్లువార 

లెచ్చోటం జూచిన నెలమిగోడలం దట్టు పును(గుజ వాషాదియు బూయ. పార 

లేదిక్కు. జూచిన నింప్రగా మణి వేవికలు గమ్మకస్తురి నలుకువారు 
ప్రేమా గ పంపు మ్రుగ్గులు పెట్టు వారు 

కలువడంబులు మేల్క-ట్లు గట్టుచారు 

వచ్చందోరణములు పాందువలణజుచు వారు 

నై రహో రాత్రసం భ్రమం బలర జనులు, ర్రి 

పెండ్లి నృపాలునింట నని చేరంటముల్ ప్రియ మొప్ప జెప్ప ని 

డ్ఞిండ్లకు శోభ నాశ్షుతలు "హామపుంబాత్ర లం గొంచు. న్ 

బోండ్లు చరించి రాకులును బోంకలుం గుంకుముపొళ్లు నూనెయుం 

బండ్లును గొంచు వాద్యపుళుభధ్వనిత “6 దగువారు వెంట రాన్. ౮9 

. కర్న్బూరమృగమదగంధసారాదులు విరివిగా బసిండిఖొ వ్చెరలం గలిపి 

మల్లి కాకుందచంపక జూతివకుళా దిష్టష్పుముల్' ప్రాం రాళముగను గూర్చి 

టు వాసీంచిన నెలవ త్తి బాగాలు రాసులు వడంగం బోనీ 

బంగారుచజవలవ స మంతుల బిల కతహుకహాతు కోొండలుగ వైచి 

.తే త్తదధికారపురుషు షు లత్యంత మోద 

గరిమ సేవీధిం జూచిన గృందుళొను చుం 

బురములో గంధమూల్యతాంబూలముల న 

"శీషజనములం దనియంగం: జేసి రఫ్పుడు 6౧ 
. అయిదువతేనంబు సుతసమృద్దియును గలుగు 

సతులు శుభవేళ మంగళస్నా విధులు 
2 
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ew 

cir 

నడువ దొడం౭గిరి బవాంవాద్యనాద మెల్ల 

జసల నెజపంగ మధురలాలసకు నంత. 61 

. కొత్తగ నల్కెం గస్తురిని గోమలి యొక్క_తే యొక్క- వేఏిక ౯ 
ము త్తెఫమ్రుగ్గు వెబ్బ నొకముద్దియ తద్దయు వేడ్క. మిజి:గా. 
బు త్పడివె వెంస్ల పీట యొకబోటి రయంబుకం చెబ్టి దానిపై 
ను "గ్రరపుంజెజింగులుగ నొక్క_ తె గస్పె విశుద్ధవస్త్రమున్ 62 

'వెద్దముల్తైదు వొక్క ర్లు పెండ్లి కూంతుం 
గాంత ఫ్వున్రురు దూర్చు మొగంబు గా 

బెండి వీట నె గనార్చుండం చః నేర్పు 
౧౧ ౬ లు 

నిరయ సంవెంగనూనె యంటిరి ముదమున, 68 

: వ్రేమమున సంభ, మిం చుచుం గామిను లంతటను బసుళ గలపినశుభగం 

థామలకము బెట్టరి మణీ, హోమఘటాుబువుల జలక నూర్చిరి సతికిన్, 64 

దడిమంపుంజేలలః దడి యొ త్తి పసుపుకొంగుల తెల్ల పట్టుదువ్వులువ గట్ట 

తలవెండ్రుకల: బొవడల నష్ట యద్ది ిస్టు మె తడియార్చి పుష్పములు ముడిచి 
మబయజ ఏ పరుల టన ఘునవాసనా శేషముగ నది నలిచివై చి 

పాలిం శం గుంకుమపత్రవల్లులు వ్రా వా,సీ కనుక స్తురితిలకంబు దీర్చి 

. ముగుద తొ గలిజెన్పల మొదల మిగుల్క సన్న మై కనుపట్టం గజ్జల మమర్శ్చి 

లాశతం భాౌదాంబుజంబు లలంకరించి, యామదాశయతనయకు నతివ లంత, 65 

తలుకుంబి ల్లాండ్లు బిబ్బిలి కాయలునుమ్మ్టియలు వీకముజ్చెలు నందియలును 

మొలనూళ్లు నొ-డాణములు సేవల యు ుంకాతపాు బన్నసరము మొగప్ప 

వీగయు నాణిము త్రెఫుంబేర్లు సందిదండలు నూడిగములు గెడసరములును 

గడియాలు: బెక్కుంజో కలయుంగరములు ముంగరయుంగోలాటంపుం గమ్మజబోడు 

వెవులపూవులు బవిరలు చేరుచుక్క. 

కొవ్వువలయును సవరించి రొప్పు మాటు 

భూపషణములకుం డా నొక భూషణ మయి 

పడతి యష్ట డో" వ్చెం గన్నులవండు వగుచు. 66 

. ఇట్లు శై నేసి యాయింతులు తజ్జనయిశ్రిని బిల్చి నీపు త్తి సొబగు 

లెస్సగా జూడు మో లేమ మాదూ పాకలాగు నీచ పొకలాగు నీవు 
రూపానుభూతి నారూఢి శెక్కినదాన వెవ్వరు నీపాటి యెజుంగ లేరు 

రూపవిశేషంబు రూపింప ననుకు నా కొమ్మ నవ్వుచు నటు గొంత యెొడంగ 
తే. నేం తకకూ:తునింగార మెల్ల చెక్కు. 

మాటు లెగదిగం ఛ్రోగంటం బాటం జూచి 



ei 
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యింతకం'ెను గయినేయ నెవ్వ రింక 

నేప్త రనుచును వారలనేర్పు మెచ్చె, 67 
* మెచ్చి యాచెలునంబు మిక్కిలి చూడ్కిాకి 'వెక్కసం చై తోవ వెజంగుపాటు 

గరము లోలోనన కప్పిపుచ్చుచు దృష్టి దాంకునో యను చునుదల్ల డిల్లీ 
పువ్వుదండల నెవంబునం గొంత యిదిమూటు పజిచెద నని ముద్దువట్టయణుకం 

దగునొక్క చెంగల్వదండ ము న్నమరించి యదిగుబ్బచనుంగవయందు మిగుల 
. వింత గాంగ నొకానొకవిలసనంబుం జాప నయి్యింతిం గడుందాను జూడ వెటచి 

కడమఫూదండ లెల్ల నొక్కటిగం బట్ట బాల కప్పుడు సువాళించి పాజవై చె 
+ అటిసమయంబునం గళాపూరుండును వివాహంబునకుం గటాయతం చె పథ 

రు ౯ లు ౧ 

మాగమాదిభూ దేవసముదయాశీ ర్టాదనాదంబులు వివిధప్రుణ్యాంగనాసంఘాత 
మంగళగీతగానసనంబులును, _ వందివై తాళికసూతమాగథ స్తుతికోలాహలం 
బులునుు సందర్శనసమయా వేశ్ససామంత నే వాస్ర, బోధనాయాత వేత్రహా_స్థజన 
సోమవిసారితాలో॥ శబ్బ్దంబులునుసర్వస ర్వంసహాజనజనితజయజయళ బ్ఞంబులును, 

కంఖ కాహళ ఖేరీపటవాయల్ల దీన ణవమర్థళతమృట ప వ్రముఖనిఖల వాద్య నిర్భోపంబు 

లును మిక్కుటం బగుచు నొక [మొగి నలుదిక్కులు. బిక్కటిల్ల మిక్కిలి 

యెొక్కు డగు'వై భవంబున నగరు వెడలి శుభ శోళనాభరణఛరణాభి రామరూవం 
బున దీవించునావవాహ్యూంబు నారోహణంబు చేని భాసమానాసనూననానా 

దేళభూమిాళభూహాసంఘర్ష "రేణుపటలంబును, గరటిఘటాక రతటోత్క_టస్యంద 
మానచాన థారాప్రసా రంబులును, సంకలితంబు లగుచుం గుంకువమువం కాలం 

కారవానీరనిర్వ ర్తి రి తావిశేషసంవిథానంబునకుం బౌనరు _కీన్టిప్ర, ప సంగంబు నొసంగ( 

గుసుమకిసలయవిసరవిరచితనీరం శ శ్ర వందనమాలి కాబ్బందంబు వందిరిచందంబు 

నందపజచు చు 'నందిరువ వ్రక్క-లనహణకిరణమండలిచండిను 'బెండువడియుండుటం 

జేసి వీసరపోనిచలువ చేలువంద మకరందబిందుకందళసందోవాంబులపొందున 

జం ది కాసౌందర్భభుర్య్భం బగుచు వి_స్తరిల్లుసమస్తవరి వార తారనసోరప్ర భావిభవం 

బునక్టు సముచితంబుగం బరివూర్ణ చంద మండ లాయ మానం బగుధవళాతపత్రం 

బు ఛాత్రజనంబులకు నేభ్రాత్సవంబు గావింవ నింప్రులగుచు మిగుల ఏిగంతరా 

ఫంబునం బ్ర బలి గుబులుకొనుగంధసారగంధోపాయనంబులు వచరించి వెలయు 

చు మలయపవవనుండును దండతండం చె మెండుకొని దళదిశలును గుసుమైకమ 

యంబుల యనిపించుచు నుల్ల సీల్గుమల్లీ కాకుంద చంపక వకుళకురునక తిలకపున్నా గ 

వనమాలి క" శోకముఖ్య విఖ్యాతవివిధసురఖ ప్రనూనమాలికలు కానుక లగు చు 
బొసంగ వసంతుండును మునుమున్ను గాం గొలిచి చిత్తంబు వడనీయునికిం 

దనకు నవలంబముగ గొలు వభిలషిం చుతలంపుతోడం దేేడుచూ వె వెడుకొటికు. 

జెజకువిలుతుం డిరుగడ లంబౌంజుదీర్చినళుకవికమధు క రప్రకరంబులగతి నతిశ యిల్లు 

1 నందికనిలుప, 
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చున్న యుభ యో పాంతసంతతవితర్చి కానిచయఖచితమరకత కురువింద రాజూవ_ర్త 
పహారినీలజూ లంబులు నిజాలోకనా చేరితంబులం జరితార్థంబు లగుచుండ నగణితే 
వి తొనయవని కొది వివిధవిరచనోల్ల నీత్రపల ల్లవపృసవతేల్ల జమానివరివో రార్టంబుగం 
దగువిధంబున దీప పృభౌగంబుల నిబంధించినమం చుందిత్తులతుంవర లతిసూ త్లుంపు 
వలివె పయ్యెడలరయయ్యా కంబున బాగు మీటు చునికభోగత్వ రాయాస ససముచిత 
వేషవిస్ఫురితపు రలత్షీవమోజసా మోత్కారస ఎతానంబునుంబో లెబృలిగృహ ద్వా 

ర వేది కావి శేష విన్న స్త స్తపూర్ల కలశేవిలసనానుభవం చెడ తెగక పాలువుమిగుల న 

గురుధూవధూవుసోమస సంరంభదంభబృంభి కాంభో వావా సం భ్రమంబునకుసా ఫ 
ల్యంబు నాపాడించుప్రాసాదభాసురసు వాసీనీవారథా రాయితలొజవర్ష ౦బులసం 
గడిసంగడిం గోల చలు. సతతి రంగుమిటుబం గారుజలపోంత చెత్తంబుల 
నటన ఘటిల్ల 6 గట్కివారు సా రెకు బరాబరినేయుచు నేంగు బేరం జారుతరచతురిము 
తురంగ లీలావృ త్ర త్తవర్సిత ళ శొవణభూపషణవినిర్లు రుకథు కావర్షనిర్షచ్భచ్చవిగు భుచ్చ్భంబు 
లచేత నినుమడి ముమ్ముడ్ యగుచు రంజిల్లు వింజామరలు మంజువోసామృతసరో 
వర?” యమానగండస్లలన బేళంబులం గాళనీకాళంబు లె లై ప్రకాశింప నా కొళమణి 
ఘృణమతల్లి కలయుల్లాసంబు నొల్లక యటు వెనుక చేస్ నాసా గ్రంబునందము కఫి 
ముఖంబున మగిడి నిలిచినపుండరీకంబునకుం బుష్ప్రధయబాంఫవంబును మక 
రందంబుమినీమియుం బరాగంబువసయు నసద్భృశంబుగా నొసంగుచు విశేపాధిక 

తం బ్ర కటిం చుముకుటమహానీలహీర చా మోక రమరీచివీచికలవై చిత్రి లోచనవ 
ర్యంబు నాచరింవ సమి చినసతతజయ సు థా నేకంబున నొకులుం 'జెగుళుబూవులు 
మవ్వంబు లగుచు నామూలవూడంబుగా నుః ప్పతిల్ల నొప్పుచున్న వియో యనం 

గనప్రతిమరంగ దంగు గ యక కంక ణాంగదఖచిత గారుత్మ తపద రాగమౌ_క్రికప ప్రభల 
కబల్మబలిమి చబలబల బావు_ స్తంభముల సంభజృంభ ణంబు నెజిప ద నవార్వ 
నిర రృలత్వీయాక్టా చా వేశ్షనుంబో లె నక్షత్ర మాలికల చేత బహిరుపానితంబు లగుచు 
హృద్యంబు ప్ర పకట్కరించిన ఖనీభూతకరు ణారసరేఖభావంబున స్వభావనామసీ 
ద్ధవిహాణితశోగమాణిక్యళలా కావిలోకన మోహనంబగు చు బాహాంతీరంబునం 

గరందిం గనుషట్టుచుండ నొండొంటిం గదినీ నానావర్లవి విలసదవిరళ ప్రవాళ జాలక 
సూ రసంపదలళ్ డిమతీంగలు దడివడువున కంగునడ పెడువిచిత్రాంబరాభరణ 
విభూషితమృదుశరీరంబులును దదగృభాగంబున శోభాగ్గంబు: దెకలినయరవింద 
పం_క్లియో యనంగ నేయగంబునం ఓ చొగ డొందునగు మొగంబులును దదువరి 
క్రీ డమానకలవాంసవి భ్ర మప్రాచుర్య సూచనా చాతురీప, బలంబు లగుకబరీభరం 
లు గలిగి యొస్పారు వారనారీజన్థే, ణీకటాశవీషణంబు లము దృసౌరభాతి 
శయసమాకృష్యమాణరోలం బజాలంచులుంబో "లె వదనాంబుజంబునం బరిభ 
మింస నదభవి థ్రవి భ్రమ భ్రాజివాజిన_ర్రనవ_ర్రనోచ్చలితతచ్చరణకటకనాదంబులకు 
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సవోనువాదంబుగ నిజపాదమంజిర మాణిక్యలక్షీకరపల్ల వంబులు వినయవినమిత 
పరిసరచరకురుక రూళకోసలమగధ మచ్చిల్స కమత్స్యవ త్సా ది రాజకునూరుల వెక్కి. 
్లనల్లనల్లన ఆాళంబు లొ_త్స నత్యంతంబు నింపొందుచు ముందజిభూభాగంబు 
నావరిం చుసమంచితరత్న నూపఫురపారిహార్యని ర్యాతనూతన ప్ప ప భాషటలక రంవరల 

చేత నడుగులకు మడుగు లొత్తుట దోంవ గభీరగమనంబుల న నడ చుగుడజీరక హరి 

ద్రాదికుభ ద, వ్యపరిపూర్త భాజన రాజమానపహ _స్తప్రళ_ సుకం థ్రీ లోకంబు లోక 

పావనత్వంబున విలోకనీయం బగుచు నొవ్చ లో కాతి శాయివిభ వాభీ రాముం 
డును రాముణీ యకవిశేన విజిత కాముండును గామనీయ కాఖర్వసర్వగుణరంపదు 
దాముండు నగుదు నుచిత గాంభీర్యంబున మదాళయునిగ్భృహంబున కరిగా 

నతండు నఖండ వై భ వంబున దవుదవుక్రైలన యెదుర్కోలు చేనె నవ్వు డొకించుక 

వడి యత్యంతసం భ్ర మంబున, 69 

. చెలరేగి కెండువనోయం,బుల 'వేరంటాండ్రు చిత్తముల నెంతయు వ 

డ్క-లు మోట జల్లులాడిరి, తల:కక యభినవళుభాక్షత వాతనులన్ , 70 

ఆసవమయంబున గ. 

కడు వేగమునం బెండ్లి కొడుకునె.మైొగమున కరిగి నడ్డముప క్రైం గుపవిభుండు 
హాయము *కీళురుకునో యని రెడుగడలందు వ. బట్టరి “మత్స్యవత్స వతులు 

జతన యెచ్చరికయం చతిరయంబునం జేరి కెదండ యిచ్చెను వేవభర్త 

యశ్వలోచనముల కాతృవన్త్రము కొంగు మాటుగా నొ"నరించె మగధ రాజు 

తమి నెిదుర్కోోలు నేయుమాతల్లి చెలుల 
యశుతలవాన సరకు నేయక వొరంగ 

శట్రుళరవృష్టి గాదురా సామియన్న 

నవ్వెటుఃగ(దుగ మని నవ్వె నర ,సఖు(డు, 72 

శ్రీ లు దలిర్చ భూరమణ శే శఖరుం డిట్లు వుదాశయుం డెదు 

రోకలొనరించి లెచ్చి మణికోములపీరిక నుంచి కూర్మి యి 

ల్లాటో పనిండిగిండిగొని యాదటం దోయము వోయింగాం బద 
తాళన మాచరించి వరుసకా సలి పె౯ మధుపర్కముఖ్యముల్ . 73 

మ శ్రమ 'వెంప్పారంగం బెండ్లి వె వెద్ద లీరువంకకా వ రీలంగా6 దిగ 

ల్యమనీషం బ్రథమాగముండు “తమతో లగ్నాష్ట్రకంబుల్ వరిం 

చి మనోజ్ఞం బగులగ్న వేళ శుభముల్ చేర్చంచె థా స్త స్థితికా 

విమల శ్రీల ల మదాశయాత్మజకు మాణి స్పంభికిం బ్రే మతోన్, 74 
( మంగళసూత్రము గి స ,రంగాతీ కి నంతరంగ రా జేంద్రుండు ఫు 

ణ్యాంగనలు 'పెండ్రి స-ట్లు, మంగలికోళ్లమృదుగీతిముధురిమ నెనయన్. 75 

ఇరువంకి జెలులెత్తు లిడుచు నుబ్బింపంగం జిజునవ్వులో. గొంతసిగ్లు వదలి 
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ఘనతరం బగుగుబ్బచనుదోయిమింది శింతయు మిటారింవ హా స్తంబులెత్తి 

కడుదీంగిసాగుచు బడుగునెన్నడుము మిక్కి-లిం గృళంబుగం ద్ రజీలుచు నిక్కి. 

ము _క్రేదువలు దగ నెత్తుబంగరుప 'శములప్రాలు దోయిళ్ల ముంచి ముంచి 

త్తే వ్రియననిచే 3 వేగిరము శొకింతయును ముం 
నీక సాటికి నేటికి నిందువదన 

పొలుప్రు మోజంగం దలంబ్రాలు పోయుకడంక 

చూపరులదూడ్కి. కొకవింతనాబ నొనర్చి. 76 

ఉ. య డ గృభాగమునం బ్రసు టకీలలం బరగ్గీ లాజహో 

మావసరోదిస్టతాంజలిం దదంగన శోభి లె నందుకోంగ హా 
స్తావళి యెత్తి యా జెడుగ ణాధిపుముద్దులు చూచు వేడ్క- నిం 
పావహిలంగ మందం జలితాంజలిం బట్టుభ వానిశై వడిన్, 77 

చ. అలరుచు నాలతాంగి ప్రథమాగముపంపున లాజహోమ ము 

జ్ఞ పలశిఖయందు సల్చుచును జాల నొప్పే సమోరలోలకో 

మలనవమాలి కొతిలకవ ంజొలపల్లవతల్ల జోల్లస 

ల్లలితరసాలకోవరిగళత్కు_సుమావళి నొప్పుచాడ్చునన్. 78 

మ. చెలిక ల్సెల్ ధ్రువదర్శనంబుకొజుకుం జేముట్టి వల్తాలు నె 

త్తు లిడంగా మొగ మె_త్రె నొయ్యనం దదస్తోక ల పాభారముకొ 

నెల దోడ్లోడన సై కి బుచ్చుకొనుచున్కింబో లె ప్రీ"డావతీ 
తిలకం బెనసతి నమ్మ భావము గృమో ర్తిర్ల్ణంబు( గావించుచున్, 79 

చ మివులంగ సూత్లీమై మినుకు మిన్ము. మటంచు. బ్రకాశ మొం దెడు౯ా 
ధ్రువుం గనుంగోం బె యల్ల దె యరుంధతిం జూచితె. యంచు దత్సమిా 

ఒపళదతారలం అలుక. బల్మఅుం చెప్పుచు బోంట్లు తెల్పి తె 

ల్ని వనితచేతం గంటి ననిపించిరి తత్పతి విన్ను రంజిలన్. 80 

నీ శకలవంటకములు బూరెలు బేనెతొలలు చాపట్లు మండెంగ లొబ్బట్లు వడలు 

కుడుములు సుకియలు: గడియంపుటట్లు చెన్న ప్పాలు వడియంబులవ్పడాలు: 

బచొంగరంబులు సొజ్జై బూరెకాగులు నేవ లుక్కెర లరినెలుం జక్కిలనులు 

కర్గూరగో _సనీకదళికాసహా కారస కులములు కొొబ్బిరి వనసతో "లలు 

తే, అతులు జున్ను మోయగడ లాన వాలు 

పానకనులు రసావళ్లు వచ్చడులు ప 

పవాజ్వు “'మొలుపుంబవ్వులు కూర లనువవమూ మాంన్న 

మవుడు ప్రజ నెల్లం దనియించె నహరహంబు 81 

వ అడి యట్లుండె నంత. 62 

సీ వెలయ వియ్యాా లంది వీడుకోళ్లు గుడిచి నారముల్ ముడిచిన నాళసొని 
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యొజ్జన మొనరింవ నుచితకృమంబునం బుణ్యాంగనల్ గడం బ్రోలు చొచ్చి 

పొటివుమోజంగ నాకబలీ$ కృత్యములు సల్సి యావభూ నరుల "నయ్యంబు కోడం 

బూర్ల కుంభాంతరస్వర్శ రౌవ్యంబు లొండొరులకంబ మునుపు నరయ వృత్తిం 

తే బుచ్చికొనుటయు నెచ్చెలు లెచ్చరింపం 
గరము లిడి యికువ్రుకును నొక్కటియె దొరక 

'బెనంగులాడు చుం జిటునవ్వు లొనరం బులక 

లడరం గనిరి మిథఃర్పగృ్మనాను భవము 83 

త్తే ఎల్ల భంగులః జిత్ర యె యెఫంగున్ట్త్ర సతి కళావూర్చ రాజగంగతిం దనర్చ 

జగతి శెల ల్లమవ+పర్వ * మగు చు: బకరా, నప్పు డావేశ మరు: జేచు టరిఏగా దె, 

క, అనుపషమహర్ష శ్రీలం, చెనుపాం దెడు పెండ్లి కూ:తుం బెండ్లి కొడుకుం గ 
న్లొనుజను అప్పుడు దవములోో ననయము: ' బ్రముదాద్భుతేంబు లావహిలంగన్ 53 

తే, శడుం గళాపూస్తం డనుకీ. ర్తి గన్న యాతం 
డీపతివి శేష మెటు:గుట యెన్న వలె 
యీోమధురవస్తువును గొన నెతీగాం గాన 

మధురలాలస యను వేరు మగువ కొనరు 86 
ఆ. అని నుతించి రిట్లు ఘనసమృద్ధిని వివాహాంబు సంవతిల మదాళ యుండు 

వెంద్దికొడుకువెంటం బ్రియపు త్తి నని వె నృన్హుంతవస్తుతతుల నరణ మిచ్చి 67 

వ. అవ్విధంబుక ననుపునప్పుడు సముచితలౌకికవై దికా చారంబు లన్నియును విపి 

తంబులు గావించి రూపానుభూతి తనకూంతు. బిలిచి యి ట్లని బుద్ధి చెవ్చె ౧5 

క, సుముఖాస త్రిమణి _స్తంభమహో యోగీంద్రు ల త్రమామలు నీ కో 

రమణీమణి నీకోడం, డ్రము నెజుంగరు వారు యోగరసనిక్చలతన్, 69 

ఆ. అత్తమామ లన్న నాచార్యుం డన్న సృద్ధర్మ మన్న నిష్టదైవ మన్న 

నీకు. బతియె సుమ్ము నెయ్యంవు(గూంతుర, యిది మహోపదేశ మెణి(గికొనుము, 

క దివ్యాంగన యొజపరి గడు, భవ్యచరిత నీదుసవతి వతికం చెను సం 

నేవ్య సుమీ యాయమయొడ, నవ్యయభయభ _క్రివినయ వై యుండందగున్ 

క, సౌందర్యవిలాసాదుల్కయందునె తగులువడి యితర మరయనివముగవా 

రుం దజిచుగం గల రయిన నృనిందితచరితము లె సుమ్ము నీవతి కింపుల్. 92 

ఉ, కొందటు రూవసంవదనె కొందలు సాధుచరిత్ర శ _క్లినే 

యెందు. చ్రిసిద్ధు లై. పతుల కిం పొనరింతు రనూన మైనచ 

క్కందనముక్ సువ_ర్హనము గల్లిన వెన్మిటి కేమిశెవ్ప నా 
చందనగంధి ప్రల... ప్రసాదము గాజె చకోరలోచనా. 93 

ఉ. కావున రూపయావనవిక సరగ ర్భభయంబు చేత గా 

నీ విభుం డిచ్చుమన్న నల నెయ్యపుటాల నటంచు నమ్మి "కా 
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మ. 

ew 

త్తే, 

చ, 

నీ వినయాదు లేమజక నీహృద యేశుం దదీయబంధుమి 
ర్రావటులకా సపత్నిని యథార్హవిధి౯ ముద మందం జేయుమోా. 94 

అని డగు త్రిక బెట్టుకొన్ను ఘనవ 'య్రైంతర్నిరుద్ధాళు లై తె 
యను£ం జాలక చాల కంచె సుతం గేన్యారత్నముం దల్లి వీ 

డొ్క్క-నంగాం జాలక చాల కంత మది నెట్లో మయొక్కచందాన వీ 

డ్క-నియె౯ వే మజుపింపలేవు పతిభ కుల్ మాతృవిశ్లేషనున్. 95 
- క్రవ్విధంబున మధురలాలసా పాణి గ వాణకల్యాణవై భవంబు నవధరించి కళావూ 

రుండు గృహ్య , వేశమహోోత్స వానంతరంబున 'దేశాంత రాయాత రాజలోకంబు 

ననో కస త్కారపశేషంబులం బరిశోవంబు నొంఏంచి తత్తద్చైళంబుల ర్నివె 

నంతం దద్వధూతిలకంబు వికనీతవదన లగుసకియలముసగలవలన 96 

తననవసంగమదిన మది, యని విని యుబ్బు చు బహృష్ట ₹ యె వమూటికి వ 

చ్చిన చోటికి వచ్చుచు. బోయినచోటకీం బోవు చుండె నేమో కలంకన్. 97 

మధురలాలస నేడు మగనిపాన్ననుచును నిజకోవ మోశీంచి నిలుచువారు 
కోప మేలె ఫలించెం గోర్కి నీ కని తన యదరువింతలకు వూజిలుగు వారు 

వమూయమ్మ యివి కల్ల మాట లింతియె నీవు 7 కోకు మనీ శాంతి గజిపువార 

లిప్పటనుండి మా కేల యప్పుడు చూచే దివ్వార్త ర నిజ మని నవ్వువారు 
నిజ మయిన నేమి యనంగదే నీవు వెజివ 
దరుముకొని వచ్చుచున్నారు తరుణి వీరు 
సాలె కనువారు నై బోంట్లు సరసగోష్టి. 
సలుపషంగా నాంటివవ లెల్లం జెలువ గడ వె, 9S 

. అంతటం దల దున గడు, వింతలు నీంగారములు వ్రవీణతం జెలు లా 

కాంతకు. చేసిరి లజ్ఞా,క్రాంతత నొల్సమి నటింపంగా6. దమబలిమిన్. 99 

ఇట్లు సింగారించి యెదుట నద్దము వెట్ట చూ చుకొమన లజ్జం జూడం గొంకుం 

జెలు లెడంగాం జన్ననిలువుటద్దము చూచి కొనగోలే నటు దిద్దు;గురులు విరులు 
నంత వా రేతేర నెంతసూత్తు గ్రాహ యిది యంచు ముకురపరీక్లు నెజిప్ర 

నాయలం కారరమ్యుత చెదరకమున్న యధిపుడు తనుం జూడ నాత్మం గోరు 

సిస్తుకతమున సఖియల చేర్చు వాని 

చనువుం బరికించు కొ 'డనవ్రలయునికి మట్టు 

మచ్చుమర లేకయుండ 'నేమజుక యోను 
మిగుల మేగరగరిశకి నామెజుంగుంబోండి. 100 

అసదృళ భూహాణాన్వితవిలాసవిచిత్ర, త నొవ్చె నాసము 

ల్ల సితసువర్ల వర్ష కృగృ్భపాలక్షులఇెక్కి టీలో యనంగ నిం 



స ప్రమాశా్యాసము 

చెపగాడునిల్వుటద్దకుల నేణముడొదివిచి త్ర లో చనా 
రసమయపత, వల్ల రులవ, క యతో దననీడ యేర్పడన్', 

కా.ఆసౌభాగ్యవతీవతంస మొక యే కాంత వ, జేశంబునం 
బూనెబ్దకా విపితోపదేశ యగు దుం బొల్పొందెం బ త్రావళీ 
న్యాస పృచ్యుతభీత్యధోఘటితహస్తాంచత్క_పోలంబుగా 
న్వాసీం గామునినిల్వుటద్దమునకు౯ సౌందర్యముల్ డిందంగన్ 

ఆ. ఇన్విధమున నామృగేతణ యేకాంత్క వ_ర్హనమున నుండి వరసమాగ 

155 

101 

102 

నూవిలంబనిష కఫిలాష మెంతయు, మహివము పొలయః దనదుమానసమున,. 

చ, విభుం డిశ వచ్చు బప్పుడొళొ విఘ్నము లే మయినం ఘటిల్లునో 
యభినవకౌముదీయుతేము లై నవి యాకెకు నాదుసంగమం 
బభిమత మౌట గూడద యొకప్పుడు నట్టిది గానినాండు దు 
ర్లభము గణీంచు నే సురవిలాపినివల్లభుం డన్య కాంతలన్, 

చ. తనకడ శేంగినప్పుడు పదంబుల శేం బ్రణమిల్ల నవ్వరాం 
గన కవ గల్లినట్ల కడుగారవ మొప్పంగం గాయగిలించుచుం 

దనరుము చాల నై దువతనంబున నంచు నొసంగి దీవనల్ 
తనకును వాంఛితంబ యిది తత్కృపభంగులు నమృవచ్చునే. 

చ. అదియును గాక యాత్రిభువనై కసమాదరణీయగూపసం 
వద గలవల్లభుం గలనీ భవ్యుసుఖంబులు గన్నయింతి దా 

మదిని సహించునే నిమిషనూత్ర ము. బెయంగం బాయకుండ( ద 

_త్రదుచితనీతు లెన్పుడును దవ్చక పన్ను చునుండుం గా కిలన్, 

శా, లోకుల్ కాముండుకాము. డంచుం గొలందుల్ రూపింవ కాయు త్తమ 
శ్లోకుం బోలిచినం గతానుగతికో లోకో యటం చుండుటల్ 
గా కి ట్లతండు నొప్పునే యఖలదృక్చ్పర్వంబు గా కున్నె ర 
వ్యూ కారుండంట శంభుదృష్టి కహవో యామంట రప్పించునే. 

ము తరుణీ కాతకటాతవీతలకొనల్ దార్కొన్న చోట్లుం బలె 

న్నురుశోభావిభవాకరంబు లగుచుకా రోమాంకురస్థానముల్ 
పరగంగక్లో ముస్టన గందునో యని కడుం బాలాబుచున్నట్టయా 

ధరణీనాథు మెజుంగుంజెక్కి ళులు నేర్రవ్రేమపాత్రంబు ©. 

శా,'మారుం డద్నుతశంఖ మొక్కటిని సంపాదించి దోర ధ్యక 

స్తూరీచర్చనెపంబునం దనదుశేల్ దోవకా సువర్షత్వశో 
థారిన్నళా శశి కెత్తి చూప నత డత్యంభోదు: డె చేరి యిం 

పారం బట్టుట దోంచు. దద్దళము శేశెఘంబు మోముం గనన్, 
mm ద అభా 

10t 

106 

108 

109 

ఈపద్యము నించుకమార్చుతో నప్పకవి కరన ఎవిజయములోని దని యుదావారింవెదను, 

24 



186 కళాపూర్లోదయము 

మ. శమ గాంభీర్యధృతితీ మార్జవదయాశేార్య ప్ర మోదాదికో 
'త్రమనానాగుణర త్న కోళనీ నిలయో ద్య త్య రచనదా$ర బం 

ధమవాో స్పంభదనూన బావా డగునాథాకర్రీ కువవతగక వా 

టమువై నెప్లాకొ గందవప్టైగతి నుండకా నొదుశేల్ నేర్చుటల్. 
క. ఏలిక యె తను రా వొకండేలంగ మని యునికి మెచ్చ కేమో యల తా 

రాళీయుగ మఖిలరాజశిఖాలంకృతి యయ్యె మదధిపాంఘీగనఖము లై. 

తే, ఆలలితచరణము లొెత్తుకేలు శకేలు 

కోరి దద్వతుమునం జేర్చుకుచము కుచను 

దివ్రటం దద్రృహఃకథ వినుచెన్రులు చెవులు 

పలుకు లేల తేదృతి గన్న బ్రదుకు బ్రదుకు, 
చ. అని తలపోయురుక నిజవయస్యలు 3 విల్వ వేళ మైన నం 

దునికి యెజుంగ కం దరయుచుంజెదరో తను నంచు లేచిపో 

వ నలరుంబోండి యించుక ప్రవర్తిలునంతన వేడ్క_రో సఖీ 

జను లరుబెంచి రచ్చటికి సంభ్రమ మొస్పంగ నల్ల నవ్వుచున్ 

వ. అందు నొకప్రాఢ యగుసతి నయంబుతోడ,. 

సీ ఓచెలి యెక్కడ నున్నదానవె యంచు నల్లన డాసి వాలారుగోళ్ల 
నూరక ముంగురు లొకచోట దువ్వి పావటచేరుచుక్కసంఘటన యరసీ 

110 

111 

112 

114 

శ్రావణభూవషల లేనిరవవారుం దుడుచుచు నిది వేశయ(ట హృదయేశు నేవ 

కకేరవలయును రా తడయక యంచు నొడివి యొక్కి-ంచుకతడవు నిలిచి 
తే, ఇంతి యామాట శేవంటి వీ వెజుంగని 

నీతి లేదు వ్రీయుం డ చె నీదురాక 

శదురుచూచుచు నున్నవాం డిచ్చ యొఅీంగి 

చనుట దగు గేళిగృహూమున కనుచుం బలి*, 

చ. పలికిన మాటు బల్క-క త్ర పాభ రనన్రు ముఖారవింద యె 
జలజదళాత్సీ. యొస్పెం దనచన్చ్లవ కన్లవడాలు పర్వంగాం 
గలయంగ మంచిగందమునం గస్తురిం దత్సమ యోత్సవాంగమం 

గళక లశార్ననాఖ్యశు భకర్మను న ల్చెడుపొల్పుదోంపంగన్. 

ఉ. ఆగతి నున్మి చూచి సఖు లందటు నేమిట వచ్చుకుమి నీ 

లా గిది యేమి యింతి కిదిలతణమే చను దెమ్లు లె మృనళ_ 

హ్రీ గరిమంబు వాపుచు నొకించుక లేవంగం సూను మూను నా 

లో గొద గొన్ననిగ్గునం జెలుల్ బలిమిం దను దివ్వం గోరుచున్. 

వ. అంత నొక్క-మిక్కిలి ప్ర గల్ల యగుమగువ మిగులం జనవు నొరనీ, 

115 

116 

117 

118 



సప్తమా శాస ము, 187 

మ్, వ య నాథులు దారుం గాంప్రురము లింపుల్ మూటింగా6 చేయుచుం 
ది వెం చేసీకొమాళ్ల, గూంతులం దగం గన్న ట్టియిల్లాండ కుకా 

oa లజ్ఞాదులు లేవె నీకు బలె సన్హానంబుతో? జక్క వ 
చ్చెదొ యేమే గలదో యటంచు క దిగిచెం జేపట్టి యాయంగనన్. 119 

వ. అయ్యవసరంబునం గళాఫూర్లుండు తదాగమనంబున కిదురుచు3చుచుండి వారి 
గజిబిజి కొంత చేరువను వినంబడినం బ్రే యసీవిలోకనోత్కంళ యాంపలేక లేచి 
వచ్చి కౌతుకం బడర గవాతుమార్దరబునం దద్రూపలావణ్య విలానంబు నిరీతీం 
చుచు నచె చ్చెరు వంది యాపాదమ _స్తకంబుం గ్రుమంబునం బరికిందుచు6 దన 

మనంబున, 120 

ఉ శీందను మోందనుం బడి యకించిదసూయ. చెనంగులాడు న 

"రీందుండు నుల్ల సద్బలసమృద్దతమి స్రృమువో లెం జాల బె 

న్నాం దెడుఫాలముం గబరియు౯ా మణి పాపటము త్పియంప్పం జే 

రుం దులకించుకస్తురియు రూఢిగ బావాంలలీల నొవ్పంగన్. 121 
ఉ. ఎత్తినకోలగా మదనుం డేసిన వే చని వచ్చునర్షచం 

దోత్తరబాణమో యనంగ నొప్పడుపావటతో లలాట మా 
యు_త్తము( డంత దానిం భడకుండంగ విల్ నిడువెల్ల గాతుకా 

యత్తతం దన్తుఖంబునకు నానెనొకో యన నొ వ్పెడుం బొమల్. 122 

లయవిభాతి. తనవడగశై భువనమున వెదకంగాం జనిన వినుతములు రెండు దొరకి 

నను మరుం డందుం, 'బెనుగడంక చూడ మొగమనెడుహని తామృతప్రఘనస రసిం 

బాబివిడిచినసమత నొండొం,టిని దజుములాడునయననిభశుభ మోనములకును 

బతనకృత్యవధి పనుప రతమధ్యం,బున నిడినచంపక పుంగనదిషుధియో యనంగ 

వనితవరనాసవస నలరెడు నిరూడఢిన్. 129 

క, సమదాతథీమిానసం చారమునం దొలంకుచును ముఖసరస్సున లావ 

ణము వెళ్ళి పొజుం చవల, నమరించినపిల్ల కొలంకు లంగనవీనుల్,, 124 

కే, ఒనర మకరధ్వజుండు చేర్చినతదంక, విలసనముతోడం జిన్ని లేద భుకుటరి"గె 
బిల్లలో యన మకరిసముల్లసత్క,పోలఫలకంబు లము నెను బాలికకును. 125 

మ. శిరసండం బరయం బరాత్తులకు నీశ తాంశుబింబాస్య వా 

శతెరబింబ పృ తిబింబభానము సమర్థించుకా నిరాఢంబుగా 

వరబంబానుభవంబునుం బలె నభో వా పిలా విశుద్దామృతం 

పురసం బాొనుచునే శుకాదులు బెక౯ా మోదింతు. జిత్రంబుగన్. 126 

తే, సంజ గెంపారుసన్నంపుజలద రేఖ 

యందు నొక్కింత మినుమినుమను చు. దోంచు 
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౭ 

చిన్న తార లగలిని రాజిల్లు చున్న 

వెలువవలుమోవిమజుంగునం బలుకుంబడిని. 127 

ప్రతినవచారు కేసరవ రాగశలాటు మి భిందబృందచి 

త్రీతకుహళీయుగంబుగతిం గేవలం గర్లకలావరత్నని 
ర్లతరుచిమంజరుల్ దనరంగాం గ గృముకి ద్రుమకంఠలక్సీ లత్రీకిం 

బృతిభటవృ త్తి తిం జూ వెడును భోమినికుళ ముసొంవు వెంవుతోన్. 128 

లిలమైం గదియ నిల్చిన వై (డితమ్మి మొగ్గలనాళయుగ మన నలరుకౌను 
నవి వ్రైంగుచేతం దిర్భుజ్ధుఖంబునం గొంత నతిం జెంటె ననంగం జన్షవ బెడంగు 

పాలుపొందుతన్నా శములసంధి రేఖ యేుర్చడుచోటుబ లెరోమ రాజిపొలుపు 

నొండొంటిం బాసి పోకుండ దానికి నంట్లు వె చినచందాన వళులసొంపు 

నొప్పుచున్న వి యేమని చెప్ప నౌర్క, చాల నన్నివి కలంచుట సముచితంబ 

కామునకు బొ"ట్టకోలలు గావె నాళములం బ బ్ర కొళించు తామర మొగ్గ లరయ. 

అనువమముల్ రతిస్తరులయాటకు నరము లంచు6 ప్పి వె 

ట్రేనపువుబంతు రీస్వతికి డిందిచనుంగవ "ట్లు కేవలం 

దును జొరకుండం జేరచినతోరపుసంపంగివూవ్రదండ ఫ్రీ 

వినుతభుజంబు లాతుదల వేడ్కకు నిష్పచిగుళ్లు హా స్పముల్, 130 

అతివయవలగ్నయపష్టిం చెంపారునా ఫీ 

మురువు కాంచన సృగ్బిలమో యనంగ 

నుల్ల మును నెల్ల నత చార 

యతనుఖయందు వే ప్రల హవ్యమునుబో లె, 131 

. మానవతీవతంసము సమగ నితంబవిజృంభ ణంబు జం 

బూనదినై కతస్థలముపాల్బు వహీంచుచు' జాల నొ ప్పెడుం 

టే నునువుంచువో లె 'వెలిపట్టుమడుంగు బెడంగు దూప నొ 

పె నవసారసా ళికరిపొటి నుద౦ంచిత కాంచి మించంగన్. 132 

తే అతివతొ'డలును జఘునంబు లరనీ చూడం 

గొమరు మో తెగుజమిలిరొండములశిరసు 

తోడివల రాచవారియద్నుతప్పుహా స్తీ 

యగభాగంబు చాపి కొత్త దో 183 

ము, వ్రమదారత్న ముజంఘ లిం పసలొడుం బ్ర థాయమానంబు త్రై 

నమనోజాతసువర్ల శాహలళికలో నా వాని బూరించు వా 

రివెఅుంగుల్ గురుగుబ్బలో యన శుభ శ్రీనొ వ్పెడు౯ గుల్ఫదే 

ఫొను లప బిడికిళ్ళ నాం గనకభూపావం క నింపా రెడున్. 134 



చ. 

స_పమాళ్వా స ము, 180 

జలజదళాయతాతీ. మృదుచారుతర వ్రపదద్వయిీవిని 
రృలరుచి గల్లుగల్లుమనురత్న పుటం బెల మత జృంభణం 

బుల నవళంపుంగచ్భవముసాల్పు నదల్నుచు గెల్పు దెల్పెడుం 
గలుగునె యింక దీనికి జగంబులలో నువ ప్కసంగముల్, 185 

. అకలుషతార 'లేతదబలాంఘ్రిని బక్ట్రనతమ్లులకా నఖా 

తకతను గొల్చి పాయ విది ధర్మమ యీజలజంబు లాదిం దా 

రకముల5*జు రాజు గృహ కాజు కరం బిడ నొప్పు పెంపుతో 
సకలజయస్తరోద యను సల్పుటః బెల్లమ నాస ని త్తణీన్ 1ఏ6 

అతనుదశదిశావిజయకీ ర్త వ్టంకురనముల 

మోద మునువుగ వెలువడి మెటియునిత్తు 

లతివవదనఖములు వానియంతికనునం 

జలువ కిడినల తావి శేషంబు మేను, 187 

. అని వర్లించుచు మిగులక్కా మనము తదాలింగనంబునకుం దమక్షింవకొ 

జనపతిగోరె నవిఘ్న త, ననయముం గొనసాగి రాం దదాగమనంబున్. 138 

ఆయెలనాగ యంతటం దదాలయనన్ని ధిం బర్చులజ్ఞ వెకా 

రాయిడిచేత బోంట్లను గరం బలయించెను సాగి పోక భూ 

నాయకు: డేమి య ప్రియ మొనర్చితి నీకును దోసకారి సి 
గా యుడికించె దింత ననుం గాంతను రా విడ నంచు దూజటింగన్, 189 

+ అంతట దద్ద్దృహచేహళి, చొంతకు సయ్యింతి చేర భీఘ్రతం జని భూ 

కాంతుండు దనపానుపవు వె , సంతసమునం బొదలుచుండె శోయనించి తగన్. 140 

. అంత 14] 

. ఓనీ వెటిపషడుచ యూరక రము వె 
: 6౨ ఊటీ 
నంగ కెదుట నదె కనుంగొనియెడు 

ననుచు నొయ్య( బలుకుచును జూ వె. బ్రయు నొక్క. 

ముగుద కేల నోరు మూసీకొనుచు 142 

. అడుగులు దడంబడం బులకలు, పొడవుంగ సఖి వెనుక కొదుగం బోవుచు నరనె 

న్తెడ మలచి పడతి యప్పుడు, కడగంటివిలోకనమున గాంతునియునికిన్,148 

. ఆేఖలె మో(దట చెప్పలయొప్పుబ న్నాగంబు కడవళ్ళ బాగు నెజివ 

నరిదివట్ట పడాలయం చులగతిం గండి పత్రీ మాలికలు చూషట్టు చుండ 

వెలయింపం బన్నాగము-లకుం బై నిడనయబ్బురపుదండెలుపో లె బొమలుదనర 

నొజగుల దెసం దోంచుచున్న ట్లిశిరసుల బలె గనీనికలు గొల్కులు దలిర్చ 
. శుభ్రభాగముల్' బిగియుముసుంగు దన్ని 
యెసంగు వెజిమేను లన నొప్పు నెదురం బడుర 
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తిస్తరులయందలము లన దృష బొలిచె 

వెజపుతో నింతి శ్రేగంట విభుని నరయ. 144 
తే అంత మరలంగ మరలంగ నతివచెలులు 

బలిమి బొదునంగం బట్టి లోపలికి దెచ్చి 

రప్పు డొకబోటి నృపునిపాదాంతికమున 
"ండుసందిళ్లు వట్టి కూర్చుండం చె లె, 145 

ఆ. వెట్టి యోలతాంగి ప్రి యునంఘు)లొత్తు మృట్టిట్టు వెనంగ తేని యెలుంగుదుగద 
యనినృపాలుంజూచి యటు పొదమిడంగ ధృ్వయా్యావరాకుమాని యనియె నగుచు. 

క. అని తేచ్చరణంబు విల్కానినియూరువులందు: జేర్చం జేసి బలిమి నా 
వనజముఖ చేత. బట్టించెను సంవాహన మొనర్చం జేసె గ్రుమమునన్. 147 

సీ అదె యెవ్యరే పిలిచెదరు నదేమొకో యరసీ వచ్చెద నంచు నరిగ నొక తె 

చిలుకయాశిలిని దర్శింపరై తిర యడె కూయు చున్నది యంచు బోయె నొక తె 
మనజాలవల్లిక మజచి వచ్చితి. గొంచుం జనుడెంతు నది యంచు జూతె నొక శె 

యదివోయి యెంతనే వయ్యె(జూచితే తోడుకొనివత్తునేనంచుం జనియె నొకే 
తే, అందటును బోయెదశె నేను నరుగు దెంతు 

ననుచు నొయ్యునం బల్కుచుం 'బెనంగి లేవ 
మధురలాలస నప్పుడు మనుజవిభుండు 

పదమునం దూరుభాగంబు లదిమివ ప్లై 145 

ఉ. లేవ చెనంగ వేడియును లేవు విభూషలు మ్రయః దోడనే 
యీవిధి మాత లైన శరదిందుముఖీ వినువారు నిన్ను వ్రీ, 

జావతి యండై, యంచు: దను ఢాయ(గ హస్తము వట్టళొంచు గో 
తా విభుం డొయ్యం బల్కె జెవి దండం 'బెనంగం దలంక నెంతయున్. 149 

చ కదలంగ రా దోకించుకయు ఘల్లున మ్రైయంగ నంచు నందియల్ 

మొదలుగం గొంతసొ మృపుడు ముద్దియ యొయ్యన కీ లెడల్చి మే 
లొదవంఃగ నూడ్చి వల్లభుండు నోసతి యాయితపాటు లెస్స యం 
చు దయితతో: గపోలములు సోకంగ మంతిన మాడె నవ్వుచున్. 150 

వ, అప్పుడు. 151 

ఉ. ఏపలుకుం జెవిం బడంగ నీక పెనంగుచు మోము దనవ్వుగా 

బావ్రచుం ద్రోవు లాడుసతి పాణతలంబుల మేళనంబు ను 

ర్వీషతి కిం ద్రభోగమటు వేడ్క. నొనర్చ ముఖాబ్దముం గడుం 

బావంగ నాలకించుటయొ బహసుఖోదయ మయ్యె నయ్యెడన్. | బలై 

నీ ప్రథితమిథో రాగక థలమంతనముల హృదయంబులో వలి బెదరు దీర్చి 

సవ్యాజకృత కుచస్ప ర్మాదిలీలల నంగాంగ మేళన మలవరించి 



వ, 

సవ్రమాశ్వాసము. 101 

జిలిబిలి నెయ్యం పు(జిట్టకంబులచేత నెలనవుష చెక్కుల మొలవం జేసీ 
లజ్ఞాపదంబు లల్లన మాటిమాటికి జెనకుచు నొక్కింత సీగ్గుపజుచి 

. యపుడుకుసుముసాయ కాగమాధ్యయనాధి, కారసీస్థిం గొంత గలుగంజేనె 

నావసుంధ రాధిపావతంసుండు రూపానుభూతితనయ కౌదరమున 153 

వరునిచిట్టంబు నేతల గరము ప్రేమ 

మెజప్రువో లె దళుక్కున మెజచు గాని 

నెలత సి గనుమొగులులో నిలువలేద 
యదియు మీక్కిలి నిం పయ్యె నతనిమదికి 154 

| భీతియు లజ్జయుం దనరం చెంవతి జాంగుమునోజుం దేర్చి థా 

త్రీ శ్రీతలనాథుం డంగనమదిం దలదూపంగ నట్లు నేయ వాం 

ఊొతనికిం గి గ్కియాసచివు( డై సతినీవి వద ల్బెం బాదుకో 

నాతని నిల్చి తడు వ్రియయాత్మ 6 గరంచుచుం జుంబనాదులన్. 155 
. ఇవ్విధంబున. 156 

. మిక్కిలి మిక్కుటం బగుతమికా రతికి౯ సతి నూలుకొల్పుచుం. 

చెక్కిలి నొక్కి. చుంబనము చేసి కవు(గిట నోలలార్చి తాం 

జొక్కుచుం బొక్క జేయుచు. బ్రసూనళ్ రాసన ఖేలన క్రి యల్ 

"క్కు. తెజంగులకొ సలి పె బ్రేయసియింవుకొలంది నంతటన్ 157 

. దినదినమున కతివమదఏికా, ఘనగరిముకా మరుండు దజువముంగా రతులతజణీ౯ 

దినదినమునకుం గృశిం చిన్కు గనుకనియెను దృపయు నిరవశకాశతంబో లెన్. 158 

అప్పుడు, 159 

మ. చనుగ ట్రంటంగనీక మోావికి ముఖస్పర్శంబు గానీక ణా 

రొ 

ఘన యంచుకొ ఖై హీయింవనీక జఘన క్రాంతిం బవర్సిల్ల నీ 

క నితాంతంబు పెనంగుటల్ కృమమునం గంజాతీ వేసారిన 

ట్రానరకా మానుచు వేడ్క. దేళ్ళ్చె నృపముఖ్యుం గొన్ని రే లంతటన్. 160 

. పరిరంభరోధంబుపై € బరాకునంబో లె నధరపానంబున కనుమతించి 
నెమోవి నిడ్ల( జింతిలువరాకునంబో లె గోరొత్తులకుం జనుగుబ్బ లొసంగ్ని 

కుచకళికలు భచూచుకొనువ రాకునంబో లె గటివస్త హృతి కన కాళ మిచ్చి 

నీవి కృవుజంగం బూనెడువరాకున బోలె జఘన మంటుటకును సమ్మతించి 

చెలువ తేనలజ్ఞ చెలిమియుం జెడక నడవ 

దద్విరోధి మెనట్టిచి త్త్సజునిపనియు 
హారువు సేయుచు గొన్ని నా శ్లౌత్మవిభుని 

పహృదయవృ తికి నొకనింత యిం పానన్చె. 161 
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చ, 

(Cg 

కపట్సపునిద, వోవుతటిః గౌంగిీట నానుచు మోవి మోవి: జే 
రువుచును? గొన్ని రాత్రులు వరుం దనియించె లతౌ*ంగి యంతం ద 

త్కపటము( గాంచియుం గననికై వడి నట్ట యొనర్చెం గొన్ని రే 
లపు డతం "డాంవలేక నగ నల్లన తానును నవ్వె వేడ్కతోన్, 162 

అల్లన యంత బ్రేమవిభ వాతిశయంబున లజ్జ నోర్చుచుళ౯ా 

వల్ల ల్రభుచేతు లాచుతజి నవ్వులు గుల్కులు “బూనె నంత నే 

నొల్లకయున్న మాన విపు డోర్సువు నీ విది యంచు నవుషచుం 
బల్ల వపాణి యొ క్రై గ ని జేశ్వరుమోవి నయ్యెడన్. 16ఏ 

చెప్పినయట్లు నేయ నింక _కెల్వ కరంబు వెనంగి తేని నేం 
జెప్పెదసుమ్లు నీ విపుడు నేఫీనవా తెజగంటి బోటితోం 

దప్ప యంచు వల్ల భుండు దక వెజిపింపం దలంకినట్ల తా 

నవ్పతిళోర్కి దీశ్చె సతి యి మొయిం బురుషోయిత € యన్, 164 

న్, పాలిండ్లు పి యపడి పతిం wes లజ్జం దద్వతస్థృలంబువై. పై వాలి త 

మగుడం ద న్వ్నేడుచు నెగనెల్తి పట్టం గౌనుపీనడు లము మూసీ మూనీ 

యింకంజూడంగప్పీతి నిచెయంచు. జనుముక్క,.. లతండు పాణులనంట నలిగియలిగి 

కటిఖార మెగయ నెత్తుటకుం దోడ్చడియెద నని చాంపం బతిచేతు లాచియాచి 
' తనదుగోప్యాంగముల చాంచికొనంగ రామి 

యరనీ కెలనికి డిగిపోవ మరలి మరలి 

ఫొను పృంభావరతి కాదిం గొంటకాని 

కొలంది యెజటుంగద మది దొరకొన్న వెనుక, 165 

| తరళిత తాటంక ఛాళధళ్యంబులు 'మెజుంళ్చందీగలరీతి మెజయు చుండ. 

బరిగళన్మ ల్లీ కా వృసవవిలాసంబు తరుణబలాకలసరణిం బరయగ 

నతిరభ గచ్చిన్న వారహా_క్టికములు వడగంశ్లచందంబు గడలుకోొలుప 

నూర్పుగాడ్చులతోడ నోలిమై. బరుషఘర కణోదయంబు వర్ష ౦బు గాంగ 

గాంతకబరీభరం బను కారుమొగులు 

వితతముగ నంతకంతకు వితీయం బాణం 

దన్ను( గని సుమాళింపుచు ధవునిహృదయ 

నవమయూరము చెలరేంగి నాట్యమాడె. 166 

దరముకుళ ద్విలో చనము దార్భదుదంచిత కాంచినాదముళా 

విరమదురోజవల్లనము విస్థలదూరుకముం గళానిరి 
త్వరమణితంబునై సతిరతంబు తదాత్వరతస్పృవోపునః 

ఫురుషితవూరితం బగుచు6 బొంబెం గడుం ఖరిపూర్తి నంతటన్. 167 



స ప్రమా శ్వాసను, 193 

వ. ఇవ్విధంబునం గృమ ప్రవర్ణమానకందర్చ్పదర్చశిల్పంబుల నొప్పునప్పుడంతితోడి క్రీ 
డల నాపుడమిజే(డు వేశుకం బ్రవ ర్తిల్లుచున్నంత, 169 

ఉ. పాటి లె గృష్పధర్ణ మొక పాటిగ |నంతవసంతకృంతనో 
'చ్చాటితాహిోరీశేంపదల సత్ససవప్రదరప్రతాససం 

ఘాటవాు త"ళనోలుకని కాయ మతి ప తిపాగనోదడయ 
తృాటవపాటలాపటలపాటలితోపవనావనీక మె. 169 

నీ. కమలసౌగంధిక గంధ వానితసర్వ దిక్కంబు లగు శలిదీర్ధికలును 

'బన్నీటితూపరం బరంగించు థా రాగ్భృహంబుల ఖేలనాడంబరముల 

“వెలంది వెన్నెలలం జి ప్పిలుచం ద, కాంతంబు మేడల వీరా(దిసం క్రీడనములం 

జెంగల్వ రేకుల నెజ్జల నొవ్చం గర్ప్ఫూర వేదికలవివారములను 

తే, వలీ వెచెంగావులను నుత్యములత్ 'డవుల, మృళ్లివూలదండలమలయజాంగ 

రాగములసంతతము నను రాగ మమరం గడపి రాదంవతులు గ్రీష్యకాల మెల్ల. 

ఉ అందము గాంగ నంతట ఘనాఘవకాలము చాల నొప్పెని 

ర్నిందితగంధ బంధనవనీపవనీకమనీభ వన్ని జేం 

దిందిర బృందము _క్రనళినీమలినీ ఛభవనాగతారసా 
స్పందజుగువ్పదద్ధృ నయశాయితయాయిమ రాళజాల మె, 171 

వ. అక్కాలంబున, 172 

క మెజపులకును నుటుములకును, వెజచుట నెసముగ లతాంగి విభుకొగిట్లో 

నెటిం. బొదివి విడువ డతండుకా వెజి పుడువుట నెవముగాంగ విడకుం డెసతిన్, 

క, ఇన్విధమున నొండోరువై , మవ్వంబుగం బ్రబలువ్రేమ మహి మంబులతో 

జవ్వనపుంబోండుములు కడు, నవ్విభుండు౯ా సతియుం గడప నంతటిలోనన్. 174 

క తనవిభుండనిశము నన్విధ్యమున నాసతిం బాయ కునికి బో లె౯ మహిం దా 

ఘనఫలశానలీక్షుశళ రాసన బొణ క్రాంతి జెందె శరదృతు వమరన్, 175 

క. ఆరమణీరమణుల కౌ శారదవేళలు గరంబు సకసతం చెనిచెలా 
శారదగంథానయనవి,శారదపవనములు ఘర్మసలిలము నడపన్, 176 

సగర. హేమంతం బంత సంతర్జి తకమలబలోదితవిన్ఫీతథీత 

ssa స్వామి భామ క్రమణ॥ వీపూ రవవిక్రాణ తాతి 

'వేమవ్రేమప్ర కామ శ్రితరతముదిత స్త్రీ ముఖవ్య్యూహ సౌవో 

న్ర"మందానందదిందూదయక లనబ లెక౯ా యామినుల్ మెచ్చ వచ్చెన్ 177 

క, ,అగలునం జవ్వాదినిం దే, చుగం బూసినయట్టవ జ మణిసౌధములళా 
బిగికౌంగిటం జేర్చి విభుం, డిగు రాకుంబోండి నట్టి హామంతమునన్. 178 

వ, అంత, 179 

25 
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శా. అన్న్యోన్యోన్నతిం బొల్చె మాఘము లవంగాసంగభృంగాఘ మె 
యన్య క్కారతుపారభ లేసిన రశైత్యచ న్న కంద రా 

ర్రన్వాసంగ మసంప్రవర్థితపరీరంభ క్రియాసంభృళా 

నోోనాం గప్రసభ ప్ర పళయువయు గాంతఃకృతిశ్లాఘ మె. 

లే మడంతవసీమిడిగిం పెముల్ మంజడిజిగి 
దోమతెరమంచనులు హాసంతులు జవాది 
యగరునీరులు చిన్నెలు గాగ నతండు గడ వె. 

జలినెలలు తద్వధూకుచళ రణుం డగుచు. 

వ. తదనంతరంబ,. 

మాలిని. వికనీతఘనసూనో ద్వేల జూల ప్రవాళ 
(వ కటకవటరూఢప్రైఢకీ ర్తివృతావ 
వ్రశటజయసమం చత్చంచ బాణ స్తవోథ్రా 

యకశుక విక కాంతం బై వసంతంబు వచ్చెన్, 

ఉ బాలికతో వనీరతుల భాసిలుతేనికి గుంకుమాంక రే 
ఖాలలిత_స్తనగ హణ కాంక్షను వా తలెజవాంఛ చేత ద 

జ్వేళ గడుం బచేళిమభి దేళినుదాడిమశకేళిము త్తకీ 
రాళీయు బాలవల్లవరసాకలనాకులకోకిలంబులన్. 

తే, బ్రవ్విధంబున నతం జెల్ల బుతువులందు 
నంతకంతకు మజీవ్రేమ యగ్దలింషం 

ద్ త్తదుపభోగ్యవ స్తుసంతతుల చేత 

మిగుల నింపగ రమియించెం నుగువం గూడి. 

చ అరుదుగం జెచ్చుకోలుపొలయల్క_ నొకిప్పుడు వమార్షాగంబు గాం 

బొరలిన నింతసావాసము పోలునె మో కని నవ్వునవ్వధూ 
వరులం బ్రవాళళయ్య యిరువంకలః ద త్తనుతావయోగని 

స్పరదకలంక ఫేనలవజాలవిషంబున 'డాలు సంధిలన్, 

క. ఆనునుజాధివుం డభినవ, కౌముదికిని వరుసం దవ్చళ సమానమనః 
ప్రేమలు మిీటింగ దఖహీణ, తామహనీయు. డయి నడ చె దర్చకలీలల్. 

చ. అభినవకౌముదీరవుణి యంతటిలో నొకనాండు ర౮ాగసా 

రభము వలిర్చంగా6 దనుం దిరంబుగ వీణియం బూని పాడుచు౯ా 

శుభగతిం గొల్వం దత్పటిము సొంపు వినం బిలిపించె భూమివ 

ల్లభుం డొకయింతి చే మధురలాలస నచ్చటి కాదరంబునన్. 

తే ఇట్లు పిలిపించి తద్దాన మించుకంత 
యాశే వినునంత నధిఫుం డోయబల నినుం బ్ర 

18 

181 

182 

183 

134 

186 

187 

188 
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వీణ యన వీందు నేను దద్వీణ నీవు 

వుచ్చుకొనీ పాడు మంచు నాపొాల(తిం బలి, | తోను గిం 
క. వలికిన నినుం గా దన భితిలి యిటునటు నట్లుకొట్లు తెజువ తెజంగు భూ 

6౬ ౬ 

తలవిభుండు చూచి యిది యేవులికుంతల తెలుపు మనుచు నడి. బొరింబొరిన్. 

తే, అడుగుటయు నీవిపంచిసమంచిత శ్రుతి ప్ర కౌండములకు జగతీత లేం ద్ర 

క్, 

మామకస్వరవటిమ సమాన మగునొ,కాదొ యనియెడుళంక యొక్కట జనించె, 

నా విని యందుల కేమి స్వభావగతిం బాడు మనిన భామిని గాన 
ప్రావీణ్యముం జూ విను గడు, నావీణియశ్రు తులు గితులు నధరితములుగాన్ 

. విభుం డపు జాకంఠస్వర, విభవమునకు నేరుపునకు వెలి గొందెం గడుం 
ద్రిభువనదుర్ల భ మిది యని యభినవకొముదియు మిగుల నద్ఫుత మొందెన్, 

. పదంపడి యొక్కి-ం౦త విచారించి మేదినీనాయకుండు మధురలాలసం జూచి 194 

నీ వొాయించువివంచికం చేవలయుక౯ా దానికొలందిం చెలియుద మనినళా 

భూవలయాధీశషరునకు, నావనరుహూదళనిభాయతాథీ వినీతిన్,' 195 

ఏరికి నెట్లు దోచిన సహించుట గాని నిజంబు చెప్ప శే 
నేర మలుంగు వెట్టి ధరణీవర యింకను నీవ్రు మత్స (రో 
దీకణ యె త్తికోలునకు నీడుగం బల్కెడువీణ లేద యెం 

దారసీ చూచినం గొలుప దాత్మకు దానను బాట మిక్కి-లిన్. 196 

. నగర నవ్వీణయునికి భూనాథ యేను 

వినుచుం జూడంగవలయు నంచును దలంతు 

దీనికొలంది యీపాటియో చేవరకును 

దెలియ బరికించితి రె తేట తెల్ల ముగను, 197 

అనుటయు నమ్మహీపాలుం డబ్బాలికతో నిట్లనియె నేటీవ_ర్గమానంబు వీణియ 
లందు నిదియె యు_త్తమం బగుట చి త్తంబున నిడి యేను మొదల నుండియు 
దీనిపరిచయంబునం దగిలియుండుటం జేసి యిప్పటిదాశ నెప్పుడు నధికంబునకు 

బుద్ధి పాజదు గాని యిప్పుడు భవదీయగానంబు వినంగ మం ధ్ర మధ్యమతార 
స్వరవిలాసవిశేషంబుల కిదియ కడకత్యు మనియు నివ్వీణియనలుకులు సమ గం 
బులు గా వనియును నామనంబునకు సరిదా(కి యున్నయది యని యభినవ 

కౌముదిం జూచి దీనికంఠసరంబునకు( దగినవీణియ యెక్క_డ నేనియుం గలదొకో 
యనిన విని యాభా గుని యోభూవఐగర చేనరకు గానప్రసంగంబున ము న్నేను 
విన్నపంబు చేసితి మదీయం బై నయీనల్ల క యెొల్లవీణియలకు నెక్కుడని తొల్లి 
తుంబురుండు మెచ్చి ధరియించియుండుం దనకుం బ్రియశిష్యురాలం గావున 

నతండు నాకు నొసంగె నింక నింతకం చు నుుత్తవుంబు లెక్కడం గలిగౌడు నని 
వనికి యొక్కి-౦త చింతించి యి ట్లనియె. 198 
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క, ఆతుంబురుం డీసందున, గీతకళ౯ా నారదునకు గీడ్చడియె ననళా 

భూతలనాయక వింటిని చేతోగతిం చెలియు మేవి శేషము గలదో. 199 

వ అనుటయు నమాటవలనం గథళాపూర్లుండు మున్ను మధురభాలసకథలలోనం 
దనకు విన.బడిననారదునితుంబురునిజయోదో[్థగంబు దలంచుకొని తత్చ్రసం 

గంబువ నిజవూర్వజన్మవృత్తాంతంబు సంస్తృతం బైన నందు మృ గంధ్ర వాహ 
నామండిరగు పం ౫ నతనవిషంచియునికి చింతించి మిదాశయపు త్రీ కంఠస్వరం 

బునకు నదియె తగినప యని హృదయంబున వితర్కించుచు దానిం బరికించి 

తేప్పించుట కుద్యోగించి యాచంచలాశీం జాచి యింక నొక్క వీణియ యొక్క 

చోట నున్నయది నీదుపాటకు ననురూవంబు గాంబోలునని పలికె దత్సలుకు 
లకు మున్న యభినవకౌముదిం దదీయసఖులు ర్రుక్ఠాంబడి యొక్కెడల దొలం 

గం దోడ-ని పోయి యేశతయున ని ట్లనిరి 200 

క అకటకట ముగుద వన్నంతకుం గలవు సవత్నిపాటతగులంతం గడుం 

బ,కటిం మవతికిం దోడై , వికసిల్లుచు: జెవ్చె దెచటి వీ శలసుద్దుల్. లె 

తే ఆశగానంబు నీవీణె నతకరించు 

టావియందునె యెజింగి చు మృతండు నేడు 

పిలిచి తెప్పించి ని న్నింతచులుక6 జేయు 

$ఫొజకె తప్పదు మామాట యటీ(గికొనుము. 202 

ఉ. నేడు దలంప శవరుండు నీఛభవనంబునం బాట వించును 

న్నాం డంట యా శమోందట మనం విడండే నిడు. గాక యంతటం 

బోండిమిం బిల్వం బంచెం దలపోయంగ నిం ఫొర వింత యా పి 

ల్లాండిక రంబువ్రలం బదిలంబుగం. దాల్పివవాడుచూడ వె. 208 

చ, ఎజుంగవు గాక యొక్కప్రు డొ"కించుక వమాల్తాగ మ్య సూరి కిం 

గొజంతయె యెంత చెప్పినను గోమవీ నేరవ యల్క చెచ్చుకో 

నెజయ నధీవవా ఒఓటీ(గి నేం డిదిగో కయిళొమ్మి మిక్కిలి 
నెతినె యతిండు నీవు విన స్చెడి మాపలు శెప్పు జేనియున్. 204 

క షడతి యెటు అయిన. బాణనముం బి డికిటం బట్టుకొని నేకు ప్రీయుతో నీవె 

స్పుడువ లెం బలుకిక యించుక, తడ నుండుము మాకుంగాను దాలిమితోడన్ 

తే. మధురలాలసపాటవై మదిని దనకు 
నింత వేడుక గలిగిన నేకతమున 

సతతమును వింటి గాక యి ట్లతండు నీన్ను 

నోట. బజిచుట దగునె నీ కోర్వం దగునె 206 

క, కావున నీయోటమి న్కీ కేవెరపునం బాయునవ యధీశు:డు తానే 
శావించు శ్షణము పలుకక నీ వుండిన నేమెటుగమె నెయ్యము కొల(దుల్, 
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వ. అని బోధించిన దనమనంబున నాయిం చుంబోం డి 208 

క. నానెయ్యపఫుందమిమహిమము, చే నప్పుడు విభుని తెజుంగు చింతింపంగ లేం 

గాని సఖీిజనకథితం, బైనది యింతయు నిజంబ యారసి చూడన్. 200 

క కావున నేం జనవులకుం బోనుట యింక ననుచితంబు బుష్షం దలంవం 

గా వినువారలు నగరే తా వలప్రన విభునికొోదవం దల(పనికాంతన్. 210 

వ. అని విచారించుచు వారి కప్పటికిం దగినయు_త్తీరం విచ్చి నిశ్చలం బైనథ్రైర్యం 
బున నెప్పటియట్ల ప్రవ_ర్తిల్లుచుండె నంత నాంభరేయి భూనాయకుండు 

తదీయగ్భృహంబున కేరుగునప్పుడు. 211 

క నాయకుని రాకం గనుంగొన్తి యాయచ్చరవూవుంబోడి యత్యంతవరి 

స్యాయద్భ క్రి వినీతి విధేయత ఘనసం, భ్రమమున చేట“ శంగన్, 212 

రా అత్యంతంబు నలంకరింపనిమనో జ్ఞాంగంబుతో అేనికిం 

బి, త్యుస్టానము చేసి మానికి బలెం బాద్యారాదిసంవూజనా 

కృత్యంబుల్ ఘటియించేం గాని కరసో కక్రినేరవీమోదిలా 
లిత్యం బేమియుం జూప దయ రతి'కేలీ రాగ రమ్యుంబుగన్ . 218 

క, తలిమమువై నెరసులు గిర్కసులు లేకుండంగం దుడిచి సుకిదడిమపుదు 
వ్వలువ పయిం బటిచి తలగడ, నిలిచె విభునిశయనమునకు నెలంతుక యంతన్, 

వ. తీదనంతరంబ యందు నా ల్తెకుండు పవ్వళంచియుండ నాచంచలాశీ చేరువం దా 
నొక్కపనీండిగద్దియం గవూర్చుండి యాకుమడిచి; యొసంగుచుంజెం ద పృకారంబు 
గనుంగొని యాభూరమణుండు తనమనంబున, 215 

స్తీ శృంగారగంధి మె చిజునవ్వు తెలిడాలు చెక్కుటద్దముల వై బెక్క-టిల్లుం 

బుష్ప బాణొ ద్ధతిం బుంఖానుపుంఖమె తో “లంకుచుండు: గటాతవిలసనములు 

నాహాతగర్భంబు లగుచుం బేనియ లుట్టం గలికిపల్కులు పృవ_ర్గిలుచు నుండు 
గుబ్బచన్ను లశెలంకుల నారు వోసిన య ట్లువ్చతిలుం. బులకాంకురములు 

తే, వచ్చి యే నిట్లు నిలిచిన నెచ్చెలువకు 
నిష డవిమాని యేమొకో యిట్లు శుష్క. 
వినయభ'_క్లిపాలి వ త్యవిపితవిధుల 
నన్ను వంచించు చున్నది నళీనవదన 916 

వ. అని సంశయిం చి నేబేపాట లీపొటలగంధికిం గౌటిల్య కారణంబు గా( బోలు బరీ 

థీంచి చూచెఎం గొక యని యాకవమలవదన కి ట్లనియె 217 

ఆ. నీ విచేమి చేప్పు నేం దొకలాగునం గానివించు చున్న దాన వబల 
యెపుడు నే నెబుంగ నిట్టివి నీయందు, ననుడు మాటువలుక కబల యున్న. 

ద్వ సికురికంద నానెమనమును మానీ, మాననిమొననమున మనను మన్నన నన్నో 
మానిని నీమనమున నన్తుమూనము మానమును మాని మనుమును నెమ్లిన్, 
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. అనుడు నచ్చెలువ సొలయుచు ని ట్లనియె 

పాటల గెల్బీనట్టిపతిపల్కులు పల్కులుగాక యిట్లు నేం 
డోటమి నున్న మావలుకు లోన్ఫవ చీటికి నీకు వ వట్టియీో 

మాటల కేమి వోదు మది మక్కువ వే టొకచోట నుండంగా 
బోటుందనాలు చన్నె మిముబోంట్లకుం దక్కి_నవారికికా వలెన్. 

. మావని యేమి యున్నయది మానకి యొక్క_వు డీతెజం గునకా 
హూ న గల్లుటయు మిక్కిలి నబ్బుర మింతేనుండి విరా 
వరిపాటినేవ గచియించుటశే తగినట్టిదాన నో 

భూపవరేణ్య యేను చెజిపో(డుము లెంతటిదవ్వు మా కిన్, 

అనయము నటి క్రైమన్న నలు నాబహుువమూనము నా వ్రీయంబు నా 

చనువును గల్లి యున్నపుడ చచ్చుట యు_కిము మాకు నట్టిశో 
భనగతికికా విరోధి యగుపాపపుటాయువు దిట్రకొంటగా 
కనియెడి దేమి యున్నది నరాధిప నిన్ను గుడే కభూషణున్. 

. సంగీతకళలం జెలంగుక్కురం గాతీ. చెడంగులం గరంగుట దప్పో 
భంగించి యితర కాంతం న్కొజుంగుట తప్పో తడంబజుచి పురుషులకున్ 

క, నా విని యేయపరాధము, నావలనం గలుగం చెలిఏ నారీమణి యీ 
భావమున నెన్ని యేనియు, భావంబులు ముట్ట దూతీ పలిశదు గినుకన్. 

చ, పయికొని నన్ను నిట్లు మరుబారికి లోనుగం జేయం బూని యే 
నియతియొ నట్టిసందియను నీ కొనరింపంగంబోలుం గాని య 
ట్టయహిత మేను నీకును ఘటింపను మిచరణంబుమిాందియా 

న యనుచు లేచి వచ్చి పతి నాతి పదాట్టము వ ట్రం బట్టినన్ 
ముట్టకు చాలుంజూలుం గడుమోహవుచేవుల కాళ్లు పట్టుకో 

నెట్టును జెల్లుం గాక ధరణీశ్వర యేటికి వట్టిదోసముల్ 
గాదు నాకు నంచు నెడ7ా( జరణంబు దరల్నిభొంచుం చా 

బళ్లు. దదీయహ_స్తములు భామిని యా(పుచు రెండు చేతులన్. 
. అతండు నోసరోరువోథి నీకం బె మోహంపుదేవు లెవ్వ రంచు సతిని 
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గ్రుచ్చి కౌంగిలించుకొని యె త్తి యక్కునం గదియం జేర్చుకొనియ గారవమున. 

. అత్తలిరాకుంబోండి యపు డముల నళుకణంబు లొల్క- డ 
గుత్తికతోడ నీచయకుం గార క్రి న్ గొఆఅంతి ౮* 

ప్ర త్తమ కొల్లునే కలుగ దొక్కి_పుడుకా నుణీ మేము చేడు నా 

చి త్తనులోన మాన దొకసిగ్గును విన్న (దనంబుం చాషమున్, 129 
అనుటయు నవ్యహీ కాంతుం “డోశాంత నీచింత కెజిం గే నెటుంగుదు నేంటి 
దాక చెందు నద్వితీయం బనం బొగడ్డం గాంచిన నీవినంచి యితరనారీగానంబు 



చ. 

వపమాశ్యాసము., 199 

చేత నవమానితస్వాంతంబగుట యెట్లని వగచుచున్న దానవు దానికంచ వతు 
_తృమం నై నవిచితృవల్లకి యొక్క-టి యేకు మత్పూర్వజన్మంబుర ధరియించినది 
యొక్క చోట నున్నది యని విన్న వాండ నవ యెటుల నైనను సాధించి తెచ్చి 
త ద్వాదనా భ్యాసంబుతోడ నైన నిన్నెంతటివారికిని మాజి శక్థంబు గాని గాన 

విద్భనుద్యో్యోతిం చునట్లు చేనెద నమ్లు మనియె నవ్వనితయు నతండు వూర్వజన్మం 

బున మణికంధరుం డనుగంధర్వకుమూరుం డగుట: దాను నెణీంగివది గావుక 
నతనికి నట్టివీణె గలుగుట సంభవిం చువది యని మనంబునకు సరిప్రుచ్చుకొని సంత 

నిల్లెం గళొపూర్లుండు నివ్విధంబున డెందంబు కందు వాపి సాంద్రానందంబున న ని 

నమత | డల రమించి మజునాండ చ్చెలువ నె చ్చెలులముచ్చ్చటలవలనం గ ర్లాకర్షి ర 

నవ్వార్త మధురలాలసచెలిక ల్రెలు విని యన్నెలంత శెజింగించిన నయ్యంగన 

తనమునంబున. 230 

. గానాదికళలకొదవలు, దాన తేగం దీర్చి పతి ముదం బొనరింవం 

గా నునికి కెనయె వతి దము గానాదుల మెచ్చం జేయు కాంతల బ్రదుకుల్ 231 

. నాకు దేం దలంచులోకో త్తరవ్ఫవీణెం దనకు నొసంగం చేనీకొనియె నార 
వరునిప్రేము నడువ దెరవాటు గొప్ప ని ట్లుండ వలదె జగతి నువిద యైన 282 

అని తలపోయుచుకా జలరువోనన దాన నొకింత వింతరీ 

తిని గనువట్టం గన్లొని రతి క్రి య వేళ: దదీయచింత మా 

గిన్నె నతడు కాళ్ల మిోాందం బడి శమ తత్సదభూష లప్ట్రది 

నవతి దా రమాళిమణిసంతతిం జేయ గృత ప్ర తిజ్ఞు డై, 2398 

నే, ఈగతిం దన కాంతల కిరున్రరకును, దా నొడంబడినట్టేయర్గములు రెండు 

cir 

తలంప్రులోపల నుండ దతౌాాధనార్థ, 'మొక్క_ వేళ నృపాలు డి ట్లూహం చేసె 

. అభినవకౌముది కావీ౭ యున్నచో బటీగించి పొమ్మన్న నిపుడ పోయి 
'తెచ్చుకోనోపుం దా డివ్భకామిని గాన నైన నా కనుచితం బట్ల పనువ 
దాన మ త్సామర్థ ర్థిహీనతే దో:చుంగావున నట్టు గాం చేను జుం దగిన 

వారి బంచినవిఘ్న కారు లెవ్వరు గలరో మూన్నుకొన సమర్ధలుగ వలయు 
వ నటుగాక తద్దేళ మేలుదొరకుం 
జెప్పి పంపిన నతండ యాశించునేమొ 
యిన్నియును మాని యేనె దండె త్సి చనిన 
నదియు. దన్హార్థరిపులసంపదలు చేరు. 285 

. ఇంక మధురలాలస కొడంబడినయందియలు సాధింప దిగ్యిజయంబునందు: గాని 

నే కర్టింబుగా దని తోం శుచున్నయది యని విచారించి యూవో పోవోర్థంబున సకల 

నిజకార్య భార భా రేయు సత్వదాత్మ నామభేయుం చిలుపింఛి. 206 
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క, లోనికి నపు డెవాషరిన్కి రానీకుండంగ ద్యారరముల నిడి థా' 

త్రీనాథుండే మంత తవిథానోచితభవనమున నతండును దానున్, 

తే, ఏగి రనతలంపుః బ్ర కార. మెల్ల జెప్ప 

నధిప సరిదాంశెం గద నేటియత్న మెల్ల 

నాడు మధురలాలసలతీణములు మాచి 

యీ వినినమాట కని త్రీ తి నెసంగి నతండు. 

తే, అనుడు నతం డట్ల యను నని యవుడు నగుచు 
నింక దీనికి గ్నర్పవ్యు మెద్ది మనకుం 
బదియు. బదియును గా నీతివదవి నరసి 

తెలియ దగు నని యి ట్లని వలికె మజియు, 

ఆ అనఘ శుతిచతుష్ట మై కాదిగమ్య మై, నిపుణమంత్రిసంప్ర ణ్రీత మగుచుం 

గడు నప్తూర్వఫలము గావించునుం తంబు, యజ్ఞ  ఫీలునకు ధ రాధిపతికి, 

క నాకుం జూడంగ నీతికృళాకలనను లల్పశౌర్యుల తెజంగులు గా 

కేశార్యమునకు వచ్చుజృమయైకవదము శౌర్యబలమ యనియుం దోంచున్, 

తే, ఎచట నెపు డెద్ది చేబూని యెట్టి వాని 

బ్ర బలశే "ర్యుండు దాంకి వర్మాక్ర మించు 

నఏయె పోరికిం దగు చేశ మదియె సమయ 

మదియె శై దువు ₹క్పుండు నతండె గెలువ, 

ఉ ఆల మొశక్చం బూనురిపునగ్యమునం గనుంగొన్న నొక్కయా 
భీలపుందేజ మప్పు డటు బి ట్టుదయించును శౌర్య కాలికికా 

బాషలలు మున్ను గూర్చుకొనివచ్చి దహీంచునె కాననంబు చా 

త్కాలికహేతిసంవదలం గాక వతాశను జెంచి చూడంగన్. 

ఉ ఏనుగు శి లతుల్యత వహీంచియు మందగతిత్వదోషముం 

బూనుట వధ్య్ధభావమును బొం దె, దనుస్థితి గొంచె మయ్య. బం 

చానన మెంతయు౯ సరభసాతిళయోత్సతనప్రభావముం 

బూనుట ఫఘాతుకత్వమును చొంచె జయంబులు శే 'ర్య్భసాధ్యముల్. 

క, సకలకళౌనిపుణులు స్కేవకులై కొలువంగం బళాపవంతుండు గొలివిం 
చుకొనుం గావున బోలవు, సకలకళలు నొక వప్రకౌవసంపదతోడన్, 

చ. ఇనుం డొకచో నొకింత నం విచ్చిపోవు హా 
చ్చిన చెనుచీశటుల్ నిరవశేషముగా నవి యట్లు విచ్చిపో 

వనయము శీత థామునిక ళౌఘమృజావిధి నైన సీనిచు 

తన కనరాచె యేరికిం బి, తావకళాగుణళారతమ్యుముల్. 
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సవ్రమా శ్వాస ను, 

చ. ఒకం డొకశేల నొంచె నధికోన్నతిం బేర్చినమేరుకై లనా 
యకు. బెజ పేల్చు లందటు జిగా శ్ర యణంబున వంవలే రొకిం 

చుకయును బుద్ధిలో నరసి మూడ జగంబుల నుగ్రుం డళ బ్రనీ 

ద్ధికి బుధు లన్బ్ససిద్ధికిని దెల్లను గానివి సూ ఫలస్థితుల్ | 

తిది యత్యంతము దుష్క_-రంబు సుకరం వీకార్య మ న్నేదచిం 

త దగుం గొం చెప్పు గార్యక_ర్రయెడ నత్యంత ప, తా పాఢుునం 

దది యెంతే విఫలంబు దారువులకుప్మూ_శువ్క_ తా భేద ము 

ద్భదతిస్ఫూర్డి తదావపావకునిడ౯ా వ్యర్ధంబు గాదే కడున్. 
క. కావున శూరుం డుత్సావో వేశం చై నయపుజె యహితులమిందకా 

వేవేగ దండు గదలం, గావలయుం గదల నిపుడు కాలోచితమున్. 

చ. అన విని సత్వదాత్తుండు ధ రాధిఫ్రుతో వినయంబు మూజు ని 

ట్లను మను జేంద్ర, నీవు గనునట్ల నయస్థితి నేను గాన నే 
రునె యయినకా మనంబునకు. దోంచినలాగున విన షవింతు నీ 

యనుమతిం జేసి నిర్భయత నాఫ్లుల కిచ్చక మాడ వచ్చునే. 
ఆ. ధరణినాథ కడుం బ్రతాపోజ్జ్వ్వలం చైన, నీదుభావమునకు నాదుమృదున 

ల 
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248 

249 

250 

'రొరా_క్రి యొకటంగొంతయొ వ్ర్పైనం గె కొము;జ్వలిత ఖద్దమునకుజలముపో లె, 

ఆ, నృపతి నీతివథము నీరీందు వాండు క్కెప్పను గదాకులుండు పథ్యవిధిని 

విడిచియును నొకొక్క_యెడ జయించుట గల, దైన నిందంజెందు సజయ మైన, 

క నీతివథంబున నడుచువుపీతలనాయకున కొక్కయె గ్రొదవినం దా 

రాతని నిట్ట ట్రనరు విథాతం దిట్టుదురు గాని ధరణికా లోకుల్ 

తే, ఎందు నీతివిహీనుని జెందునట్టి 
సిరిని దిట్టుదు రెట్లు దాం చేర నతని 

ననుచు భూజను లందటు నినుము గూడి 
యున్న యన్ని 8 బెట్టు రాకుండు నెట్టు, 

ఉ. ఏయెడ నెంతయుకా వినుతి కిక్కి.నయట్టిబలంబునం దనూ 
బా (యము చేరి చేతం దము జూలంగ మించినసామజంబులకా 

ధీయుత యడ్డకట్టుకొని తెచ్చి నరుల్ దమ "క్కి రింతలం 
జేయుట నీతివై భవనిశేషను గాదె తలంచి చూడ(గన్, 

ఉ. బమైయి నాచరింపందగు నీవని యీపని యి ట్లొనర్చ సా 

భ్య మగు నన్నయు_క్రియెకదా భుని నీతి యనంగం దద్వి పే 
కమ్ము మవోబఒలాఢునకుం గానంగ రాద పుర త్స యాజయౌా 

ర్ధ్డు నగంబు చాపముగ( చాల్చినరుద్రు'ండె సాతీ, దీనికిన్. 

ఆ, వింటం దొడిగి యేయ వెస జను నెంతదృవ్యంతదవ్వు చనునె యంపకో్లల 
26 
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202 కళాఫూ ర్లో దయ ము 

oie 

ewe 

డేను డైన రిత్తచే వైవ నటు గాన, బలిమికం'కు నీతిబలిమి లెస్స 257 
, విను నృపాల సంధివిగహంబులు యాన్కమాసనంబు ధై ఏధ మాశ్రయమనం 

దనర షడ్డుణములు దగువేళ సలుప మే లొసంగు నసముయ ప్రయు క్రి గీడు 
. ధరణి సామభేదదానదండము లన 

నాల్లుపాయము లని నామములును 

లతణములు చెప్ప దము లిందటు వయో 

గావ ్ యయోగవిధులు గలుగు టరుదు 959 

. గోరం బోవ్చవనికి గొడ్డలియును దాన, సలుపువనికిం గోరు బలె నృపాల 

గురులఘువ్యవస్థ యరయ నీచతురుప్కాయ ప యోగకరణ మనుచితంబు. 260 

, సరిగాంగం బదవు లొండొరులకు నడవగా సమువిపతునియందు సామవిధియు 

మూలబలంబు పెంపున దుర్ణయుం డయి వేర్చుళా శ్రీ వునందు భేదవిధియు 

నెందును సంధిని హితులబలంగంబు చే నొవ్పురిఫపునందు దానవిధియు 

సాధునిశ్చితపరాజయు. డై విహీనబలుం డై నయరియందు దండనిధియు. 

జలువవలయు ధ రాత లేశ్వరవరేణ్య 

బుద్ధియందు శ యస్థానవృద్ధు లనుత్రి, 

వర్షము నెణీంగి ఫలం ర్రనముల( 

చెలిసి శక్తి త్రయంబున వెలయవలయు, 261 
జ చ ల . మంతృగోపనము నేమటుటయు దీర్గ చింతయు నిరర్ధకపుంజింతయు. బ్రసాద 

విరహితత్వము బుథావిజ్ఞానము శుభా ప్రయోగంబు విషయాను రాగభ రము 

నన్ఫతంబు నాలస్యమును నా _నీఠత్వంబు నర్భంబులందు ననర్థమతియు 

దీర ర్పనూత్రత్వంబు దీర్ధరోషంబు నిర్లీత కార్యము రవ పన 

భీామివతీకే దోషములు నివి పదునాల్లు, వీని చెలిసీ నెజయ విడువవలయు. 

గామరోషజంబు లై మోటణినట్టిస్స ప్పవిసనములందు( దగుల వలదు. 262 

. కొలిచిన వారలజీతంబులు వేళలు దప్పకుండం: బూర్లముగా నీ 

వలయును వారలసే మము, బలము నృపాలునకు నెలవటను మిగులన్. 268 
షష లి ౧-౧ 

. వయేకట్టడ లెవ్వరి, కాయాకట్టడలు దప్ప కధిపతి ప్రజలక 
నాయమునం బ్రావవలయుం గృ,పాయుతు డై తస్క_రాది బాధ లుడుపుచున్, 

దం'డార్హుల దండింపమి, దంజడానర్హ లగువారి దండించుట యూ 

రెండు నకీ ర్షిదములు భ్యూమండలనాయకుల నిరయమగ్ను లం జేయున్, 265 

. ఇవి యన్నియు నిపుడు వ వసం గవళంబునం జెప్పంబడియెం గాని సకలనీ 

తివిదుండ వీ వలఘువి? కోవ_ర్తనము నీక కలదు పార్టి వముఖ్య; 2'6 
సకలడిగ్గయంబు సలిపినయట్లేను, దాశయుని జయి౦చినపుడె నీద 

మెల్ల దిశల నీదుకిల్లాకు సాగుట, మైన నృవులశాంతి యస్థిరంబు. 267 



స్తనూకశాగ్రిసము. 908 

వ. కావున నీవును జని యీనడువము నంకురితదర్చు లగుచు నెదుర్చ్పడం గడంగు 
గడుసువొర లెక జె క డంగలరో వారి నుక్క_డంచి దికుల నప తివాతంబులుగా 

“లె అలా “అ లీ 

భవత్ప్రతాపంబు నెజపుట దగినకార్యంబు చేవర యానతిచ్చినట్ల తదుచితసమ 
యం బిదియ యొట్లంశుని నీవు మధురలాలసకు సకలది గై శాధీశ శుద్దాంత కామినీ 

మౌళిమాణిక్యనిర్థి తనూపురసమర్చణంబు శీ ఘ్రంబు నేయుటకుం బ్రృతిన వట్టుట 
చెప్పుచున్న వాడవు తాద్భశ మంజీర ధారణ కారణం ఇ నయానారీమణియదృ 

ష్రంబు శీషఘ్రభావిఫలం బగుచు నిన్ను నట్టిపృతిన వట్రించెం దవ్చదు దాననచేసి 
జయంబు నవళ్య్ధలభ పంబ యభినవకౌముదిప్ర యోజనంబును దదానుషంగిక 

ఫలం,బగుచు సిద్ధిం చుట చెప్పవలద కావున నీతిచాతురీపూర్వకంబు దండయాత్ర, 
సలుపు మని యిట్లనియె. 268 

చ బలములు గొంత కాత్రవునిబల్మి నడంగినవిమటకా ధనం 
బులపస దండువెచ్చములం బొల్పటీ పోయినయట్టిపిమ్మట౯ 
గెలిచిన గెల్పుగల్చె యగు నీసతిభాగ్యము సార్థమే యగు౯ా 
బలధనహోని యింత కడు బాటిల కుండును నీతిమెం జనన్. _. 269 

శా, ఓరాజేంద్ర వ్రదథతీణ క్రమముగా యు క్తంబు ప 

త్రారంభం బటు గాన గౌలుగ మును వ్రాచ్యా వాచ్యపాశ్చాతులకా 

నీరా ష్నంబున "స్తొనర్చుటకుం బారి గా వు డి స్వేళకు౯ా 
wy ప ప 

సారోదగ్రుండు మాగధుం డిపుడు తత్సం'థాన మర్ష్హం బగున్., 270 

వ. అని విన్నవించి. 271 

కా,సారప్రసు రి తొంగ పంచక లసత్సం థ్యాది వూడ్డుణ్యవీ 

ము కమత్యకృతమం త్ర, ప, కియానిర్లి రో 
థా రారూఢితళ_క్రియుగ్మ భృత రాజ్య శ్రి వరిభ్యాజితా 

చారుస్ఫూ ర్రికళావి రాజితసమ_స్తమణిభృత్పూజితా. 272 
క. బంధుర భేరీభూరిధ్యణంధణరవచలితవ లయనగఛాతు రజో 

బంధుత్వప్ర,త్యుద్రమ, సంధుశ్రీతదోః ఫ్ర తాప శర్భకలాపా, 273 

మాలినీ. గురుతరజయథాటీ ఘోటకసోమచంచ 

ట్టురపుటద లితత్తాధూలిధూమా్య్యాపలాయ 
త్పరన్ఫవమళకాఘా ధర్మవిధ్వంసితాఘా 

నరవినుతచరిత్రా నారభూపాలపాత్రై. 274 

గద్యము. ఇది నిఖిలనూరిలో కాంగీ కారతరంగితక విత్వవై భోవపింగళీియమరనార్యత 

నూభవ సౌజన్య జేయసూరయనామ ధేయవ్రణీతం బై నకళాపూర్లోదయం బను 

మవో కావ్యంబునందు స _స్టమాశాషసము, 

— 



ఆ. అవధరింపు మమృవ+మూత్యవరునీత్కిస రణి విని కరంబు సంతసిల్ళి 
యిద్ధ తేజు జాన రేంద్రుం డప్పటికిని, మగధ రాజుసంధి దగున యనుచు. 2 

ఉ. ఆనరపొలుపాలికి షడంతర రాతిజయంబుకల్రి యుకా 

మానగుణంబు నా_వ్రతయు మాటలనేరువు ఛైర్థముం బరా 
నజనానురంజనసుదతుతయు౯ వినయోాద్లతిసలా 

నూనవివేకముం గలనయోన్నతు నం పెను రాయబారిగాన్, ఫ్ర 

సీ ఆరాయబారియు నగృసంస్రేషితజనులచే మగ ధేశ్వరునివురోహీః 
తప్రథానాదులః దగుసామదానవివ_ర్హనంబున నిజవశుల( జేసి 

యతిగొరవవ్ర వేశితుం డై సభాస్థలి దద్విభుం బ్రశ్నో చితంబుగాంగ 
'జేళశాలాదివారాశంసనముం బ్ర చేశ్వరుమపిముత్వము౯ జరుగ నడపి 

కే దాన నెదిరికి నూనంబు దజుగకుండం గడును దద్దుణస్తుతిం చేసి కలయనాడి " 

మజీయు గలనీతిపటిమ నాత్త్మప్రభునక్కు నతనికిని రాను సంథాన మమరం జేసె, 

శ, అనుపమనీతిశ్ "ర్యనిధి యంగమహీరమణుండు నర్ష వ్ 

_ర్తనమునం జాల యం త్ర ధన థఛాన్యబలప్రముఖంబులందు నెం 

దును గొదలేక యుండ గడి దుర్చములుం దనరాజథానియుకా 
ఘనపరిరత్సణ క్రి యం దనర్చంగం జేసె దృఢప్రయత్ను. డై. ర్ 



క, తనబలనాథుల కందజ్కుకును జెప్పించెను గరంబు కోర్కిం బ్ర యాణం 

G, 

అష్ట మాశాష్ట సము. 205 

బును వారలు నుత్చాహము, దనరంగం జాటించి రపుడు తమపాళెములన్, 6 

అంబుజమిత్రుం డంత నవరాంబుధిం జేరంగం బోయె నాత్తబిం 
బం బపు డొంతకంతకుం గ మప్రభవన్నికటత్వ తారత 
మ్యంబున సం కృమిం చుత్దుదం చితవిద్రుమ రాగవీచికై 

త్యంబులంబో లె ర_క్రిమము తేద్దయు? బూనంగ వేడి మానంగన్ 

. కాలకృషీవలుండు గడంకం బరిణత్యరు ణాతపచ్భటా 

శాలిచయంబు గోసి పెలుచం బన మోయుచు నున్న వాడు గాం 

బోలును గుప్పగా నన నభోమణిమండల మంళకంతకుం 

జాల విశొల మై చరమశై లము చేర్చున నొవ్పెం జూడ్కి-కిన్. 

. 'కొలకలాదు( డింతయును గాంచన రేణువు ప్రత్య గాశళనాం 

గ్రాలెడు కోగవిం గూర్చి కరంగంగం బ బ్ర వర్ధన “ముందుజా ళు వా 
మెలిమిఫూచే నాం బొలుప్ర మోజే న్నులే డది గాశ యార్చం గీ 

లాలనిమజ్జితం బయినలాగున. గ్ర ౦కెను బళ్చిమాంబుధిన్. 

వడిం దనుం బెాజంగా. దటుము వాసరకర్ష కు చేతిభాను: డక్ 

'బెడిదపుగుండు మార్చి కడు బేర్చుచు రోదసి వేరిపంటచే 

నుడుగక చాచ్చురే యనువనోద్ధతహ  స్పిమొగంబునందు నొ 
'వ్చెడుఘనబిందుబ్బంద మనం బెంవెసంగెం గడసంజ చూడ్కి.కిన్. 

. కేశవ డవ్విరా_ట్సనువు కృష్టసమాఖ్య వహింప జేనెనో 

యీశుండు మూరు లెన్ని దియు నేనికతోలునం గె వ్చెనో సము 

సాళలు గూడి వృత్రదనుజాధిపభూమికం దా ల్బ్చెనో యనం 

బేశలతం దముగివటలి "పేర్చి సమస్తము గవి నంతటన్ 

. నింగి యనియెడిప్ర త్తిచేనికిని రక్త 
బలియిడి రనంగ నెజసంజ తొలుత నవముర. 

దటుచుగా చాన వితిసిన మెటుంగుం బ్ర త్తి 

విళ్లు నాం జుక్క లెంతయు నుల్ల ల్ల సి'ల్లె. 

. అరయంగ నూర్ణ్వలోకను ప్ర పఖికమయం బయి సంళయంబుగా 

నరుదుగ నెంతయుం బ్రకటమే  యదిగో గగనంవుంబ్రాంతచ 

పరము సుషీ వ్రజంబున విభాసీలుచున్న ది యంచు: మో 

గరము కుతూహలంబు మెయి. గన్లొనంగాం దనరా రెం దారకల్. 

అంత నమ రాధినాథుగృువోంగణనునం 

జాల గందంప్రంగ లయంపి( జల్లి రనంగం 

ll 
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దూర్చు దెలు పయ్యె నంత నందును దదీయ 

గజము నిలీవిరొ యన సుధాకరుండు దోంచె. 14 

తే, కాల మనుకునిందుండు చం ది కాపటంబు 

నేయ బన్ని నమగ్గముకో యనంగ 
నవమయూఖాళి గొనసాంగి మిగుల నొవ్నె 

విధుం డమరె వానిగృహ భి త్సివివర మనంగ 15 

ఆ, వెల్లమడుంగుంగోక విచ్చినరీతి బాలారంబోనినట్టయందముగను 

బిండిం జల్లినట్లు వండువెన్నెలలు గా, యంగ. దొడలొం జెలువ మమర నంత.16 

మ. కలయ౯ లోకములందు. బర్వినతమగ కొలుహ్యనుం జంద్రి కౌ 

ఖ్యలసత్స _త్ర్రగుణవ,కర్ష మునం బమోళించుచుం దధ్ధయుం 

బొలుపొందె౯ా దిఏజ రాజమండలను 'పెంపుల్ మూటి నొళ్కొక్కచో 

జలదం బుండెను మూందమిోం:ద భవదోష ప క్రియం బర్వంగన్ 17 

ఉ, స్త టైటు యామి నీరమణుం జేంచంగ నెప్పటిలీలః జాలం జూ 

పట్టమిం జూచి శ్రీనెలవు పద్దినిం నై కొన కప్పు డక్కటా 
గట్టిగం దత్చి్యయాలళితతి కె రవిణి౯ వెసం బేరె రాజు చే 
పట్టినవారు దేవు లనుపల్కు యథార్ధము చర్చ నేయంగన్, 18 

సీ కొనుండి వేవిరు లన్నం గొననేలనినుంజూడ మరుండురు వ్వెడువిరుల్విరివియను చు 
నీవట్టిమాటల కా వచ్చు టన్న న శ్లేము రా మిది వెల యింద మనుచు 
నిపుడు మూయిస్ట్రంబు లిం దెన్వి యనిన నా కన్ని డా(చినగుచ్చకము లెయనుచు 

నివి చెల్ల కవి యమైడివిచాలుందలు(డన్న నెలుగుదుమిపుడంట 'మేముననుచు 
లే, వైటివాని నొల్లక తడిపావడలను, బొదివి పెట్టినయవి దివం బోవునట్టి 

యువజనులదంటమాటల కొప్పి నగుచు(, బుష్పలావిక లమ్మిరి పువ్వు లపుడు, 

వ. అట్టిసమయంబునం బట్టణంబునం గలదండనాయకు లందటుం దమయేలికజయ 
వ్ర యాణంబునకుం దగినసన్నాహంబున నాయ త్తవడుచుండిరి కళాపూర్జుండు __ 

నభినవకౌముదిమందిరంబున కరిగి యయ్యిగురుంబోండితోడ స్తొకకమలవదన ౧ 
నీకు నొడంబడినవీణియసాధించుటకు దిగ్విజయం బొనర్చునంత వలనెనేంటి 
వేకువ దత్స/యాణం బని యెజింగించి మధురలాలసషాలికిం జని యాకంజవద 

నతో ని ట్లనియె, 20 

క్ట నీనూపురంబుమణులకు, నై నిఖలదిగఠతవిజయయా త్ర, రమొనర్చం 

గా నెల్లి మంచిదివసం, బో నెలంతుక యనుచు జెప్పి యొగి నలిగింపన్, 2] 

చ తమతమయంగనల్ కరము తత్సరత౭ా బిగియిం చుకౌంగిళుల్ 
. గమనపు వేడ్క- నించుకయుం గైకొన శెప్పుడు తెల్ల వాటునళొ 
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దమకము మానసంబులను దాల్చుచు మాటికి నెల్ల వారు సం 

బృమమున దూర్చు చూడం గడు భాని తె నాఃటి త్రియామ మిక్కిలిన్. 2: 

, సమకాంతిం జదలం దోంచనినీలిగవి నెన సీడి మా,కుతుద నడ్డవడంగ విధుండు 

వలనినప్పుడు దాని వాల్చుటనై కట్టినట్టిపగ్గములు దీరాంశులతలు 
శకం, a. అ అలు ౧ రు 

రతిరాజు సిరి హెచ్చ రజనికాళికి నిడి యాడుకోకిలభటుం డంకశోభ 
యతనిమి:ద వసంత మాడుకప్రప్పుధూలళి చంద్రిక విరులు నతక్షుత్రసమితి 

. యారజనికాళీ యెందేని నరుగం దలచు 

శకుఆీంగి వ్రాల్పించుచున్న వాం డేమొ యిప్పు 

డతడు తల నిశుకొమునా నంతకంతం 

గోరి చం ద్రుండు పడమట వ్రాలం జొచ్చె గల వో 

తే. కోడి తపతప ెక్కలు గొట్టు కొనుచు 

ఫొ 

౭లా 

గూయు ( మ మొప్ప మీతె వెకువ యనియెడు 

కనమ గట్టి వధూమానధనము దోంచు 

నసముళరుండు తప్పటం గొట్టి యాశ్చ ననగ. 24 

: పారదబద్ధసద్దుటిక పాకవరీత గొనంగం జంద్రీ, కా 

థీరమునంచున౯ా సమయసిద్దుండు వెళ్లు ననంగం జాల నొ 
ప్పారెను వేగుచుక్క యది యంటినచోటు సువర్ణ మయ్యెనో 
నా రమణీయ మైనయరుణద్యుతి తద్దయుం దూర్చు శోభి లెన్. 2 

. పూమకిరుం డప్పు డొ వ్పెం బ్రైణయించి తు సూవృతి నిడ్డ గార్హ్హ్హప 

త్యము క్రియ దతీ, ణాగ్ని గతిం దాల్చి నగస్స్యుం డనూరుదీ ప్పి సాం 

పమరె సముల్లసద్ద్యుతియుతాహవనీయము నా నొకొక్క చో 

నుముకలబూడది చింపనది యో యన. జిల్ల ర చుక్క. లుండ(గన్. 26 

. అంత, 27 

. సమయవ్యతి క్ర మళంకాససంరంభ జూ గ్ర దుస్థితసర్వజవచయంబు 

రథ్య కేతనముఖ్యరణ కార్యఘటనాదిసం ఛృమాకులసూతసంచ నుంబు 

ఘం టాకుథా ప్ర ముఖద్విపనశ్నా హా భూరితరత్వ రాధోరణంబు 

సల్భయనఖలిన బం థాదినై ౦0ధవక ల్పనాలో లాశ్విక వజంబు 
తే క్రదధ్యవుదం శాదివి క యకర, భామినీహారాతి బాచాటభ టక దంబ 

సమవలంబితభోజనచాపలంబు, నగుచు నవ్వేళం దనశె నన్నగర మంత. 28 

. పొందుగా నందలంబులు పల్లకీలు దతత నాయితము సెయుశై బికులును 

దగు వాహనముల నంతేగిపుర కాంతల నిడి డిశ్లు వై పించుహౌగ్షడులును 

ద్రో వం బౌంజులం బెట్టి దొలుతగాం దమతేమ మొనలగల్బ్పజిచుచమూపతులును 

న నావా రకల కాద వాకా భర్మ వేటికు లగుభౌారికులును 
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ew 

. గరము సంభ్రమింప భునతర మెనత్కత్కలకలంబు లవుడు పొలుపు మోతె 

రవి యోదయారంభ ఘూర్లమా,నార్ల వారవంబు ననుకరించి. 29 

. వ్రస్థా నసముచిత బ, హూమం త్రముల భూగీ ర్వాణపం క్తు లాళీర్వదింప 
జయజయ దేవ యక బ్దజృంభణముతో విరుదావళఖులు వందివరులు చదువ 

వేతృవాస్తులు "పేళ్లు వివరించి చూప సామంతభూనాథు లంతంత య క్క 

బట్ట వేనుగుంటై (డిపల్లకితేజీని దగ నాయితేము నేసీ దండం బెట్ట 
జైత్ర, భేరధణంధణళశ బ్ద్రమహిమ, గరము ఘూర్లి ల్లై దిక్కులు గ్రృక్కదలంగ 

లలితగుణయు క్ష మగుళుభలగ్న వేళ, దనదుభ వనంబు వెడలె భూతలనిభుండు 

* శ్ర త్రెఆ(గున వెడలి యర, డు_త్తమకరి నెక్కి దిగీ యో తృాహవిలా 

సోత్తంభనకాహలళిక్కా తుత్తుంభధ్వ్యనులు వారిధులం గలంగింపన్ 81 

. గురుతర శెతుధూతఘనకూటము లై నమవోరథంబులుం 

జలదవనీధ రేంద ములచాడ్నున నొ ప్పెడుసింధు రంబులుళా 
మరుదవమాననాచతురిమస్సుట వేగము లె నవాజులుకా 
వరభటసంచయంబు గొలువ౯ వెడలెం బుర నూత డంతటన్, 82 

వ. అప్పుడు. 88 

వ, 

. మిళితభూగగనాంతములసందు విచ్చినం గాన్పించు బ్రహ్మోండ కాంతి యనంగ 

దిశ లెన్ను చిది పూర్వదిశ యని బహ్హని ల్పినయట్ట మొ దలిటి లెక్క. యనంగ 
నుదయాచలాధీశును తృమాంగంబున భాసిల్లు హూంబట్టుపాగ యనంగ 

గగనాఖ్యపనసవృత ప కాండో వరి భా, జితం బగుపక్వపఫుల మనంగ 

. దొరకాభర్త చం ది కాతీరభోజ 

నాంతమునం బూర్యసంధర్థి యన్కా-ంత వెలిచి 

లీలః 'బేర్చినపసిండివ ఖ్లైర మనంగ 

ధరణి విశ్వంబు గాన్నించె వరుసతోడ 84 

ఇవ్విధంబున సూరో్య్యోదయంబున సకలజనమనో రంజకం బగు చునొప్పుచున్నంత. 

ధళధళనాయుధ ద్యుతివితానము గృవుంగం జాల నొప్పు చు౯ 
వెలువడు నేనలుం బురమువీథులు సన్న ణిసౌధకోటితోోం 

బోలు వెసరగాళా దినేశరుచి పూగదగదగి శాంబుసారిణీ 
విలసీతపుష్పితోపవనవీథులువో లె సురాళిచూడ్కి... కిన్, 86 

, అంతట: ౌ, కారద్వా,రాంతను సమ్మర్ష మెసంగ నత్యంతాయు 

పృంతులము గదా యనుచును, సంతసమునం గడచిపోవుజను లాడికొనన్. 87 
ఇవ్విధంబునం గృముకకంఠో _త్తరపుర దాగరంబు నిరమించి తద్భ్బలంబులు నడుచు 

నప్పుడు, 28 

శే. ఎంతదవ్య్వలవస్తువు నెదుట గాన, నైరి వ్రథమని మేషంబునందు. దక్క 
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దాని నంతన కడ చురథ వ జంబు, వేగమున జేనీ రథికులు వెజింగువడుదు. 99 

చే వ నావు ను ఈ బరస్ప రాతిశ యచావగుణ 

స్పురణము నొదవ నపంకమ్ము నరజస్క_ను నగుచు మార్లమపు డిం పొసగెన్, 

న్నీ wer పెన్బల్లెంబు లెగవై చి పట్టుచుం బేరముల్ షాలుదార్ 
మెఅుంగులు చూడ్కు_లమిజుమిట్లు గొలుపంగం జేకశారుల బయల్ చిన్దువారు 

'బెడిదంపుటరి గెలు బీఅబిఅంద్రివ్బుచు వడిం బిల్లు మొజుములు వై చువారు 

తెగనిండం దిగిచి న బ్చైసలకుం బొ కకోలలు మాపి ఇల్లటీల్ చొంటువారు 

తే, నొండొరుల కభిముఖ మైన నుబ్బు వారు 
గడలు చావుచు వేడుకకయ్యమునను 

జెలంగి తమవొరలకు నింపు సలుపు వారు 
నగుచు వీరభటుల్ మించి రతిశయమున. 41] 

కే మునుపుగా నేంగి యనసినుగొ చశ్లైనలు వన్ని 
త్రోవ నెక్క_డెక్కడ డ నేమి గావలసీన 
వోట్టిళత్య భోజ్యాదులయన్హుకమునం 

దనియం చేసిరి వణిజులు తద్భలముల శ 

చ. వలనీన చోట నెల్ల సఖివాంఛితవస్తుచయంబు గబ్దుట౯ా 

లలనలు చారు 'సాం ద్రవరణంబుల నొ వ్పెడువల్ల గ బో 

గలుగుట నర్గవంతులకుం గట్టిన నానృపుదండయా త్ర, త యిం 

వలరంగం జేనెం బట్టణమునట్ల యనర్షళభోగ శే పాతు వ 48 
చ, అలఘుబలప్ర, తాపయుతుం రై యతః డమెయి నచ్చుదండువా 

రలు వినుచుం దదగృదిశ రాజులు గొందటు ము _కృమార్షు లే 

వలసలు పోవువారు? దగువస్తువు లప్పనం బంపువారు. . 

వలవినయంబుతోం గొలుచు నారును నెం యథోచితస్థి తిన్ 44 
వ, అంత 45 

సీ, సకలసాభాగ్యలతణధన్య రై మైకట్ట మధురలాలసకు నత్యధికపుణ్య 

వ. జగ దేకవీరపత్నికి సందె లఖలది-ేశభ రాధిపతుల 
టపు దేవులు భరియించుమాళిరత్న ముల? చేయింప దన్నాథుప్ర, తిన 

ఇతదర్థంబు దండెత్తి తా నిదె యవ్మవారాజు వచ్చె మాయర్థములను 

తే బ్రాణముల నిల్చుకొనుం జింక సట . వర్త 

యెదురుగా? దగ దిష్టంబు లిచ్చి యనిపి 
య. దనవత్రి, లు సత్వడాత్తు డనివె 
రవతుల కెల్ల: "సొందటు నడచి రట్ల, 46 

ర్, = దగ గానుక, పు శ్తెంచినన్ఫపుల నెల్ల బ్రోచుచు నాధా 
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బో త్రము(డు చని వరా శృమువృత్సిని మ త్తిలిరగాడవిభువై విడినెన్. 47 

చ. విడిసిన నల్లి గాడప్పృథివీతీనాథుండు కో,ధదీప్తుం జ 

చెడిదవులీలః చేర్చుఘనభీషణనేశలతో?? బురంబు: దౌ 

చెలి వరా క్రమిం చెం దనవి క క్రముసంపద కోహాజించి న 

బడల నశాతినై నికనికాయవన బిట్టు గలంగి పొజింగన్. 48 

వ. అట్టి సమయంబున గళౌ పూర్ణుండు, 49 

క, తనదుగుడారముదాణశను, గనుకని తలంగంబడి వ చ్చుఘననిజ నేనం 

గనుంగొని యోడకుం డోడకుండను చుక్ గౌడ విభ్యుడ్తనికి నటీ మెనె యనుచున్. 

క, కానుకలు గొనుచు నిటం దొడుగానంగ వచ్చుగ్నే యటంచు గడుం చెగం దనవై 

నే నిందాకం గటకట్క యీనెతి దనకున్న నడంతు నిప్పుడ యనుచున్, 51 
వ, పరిసరవ రులం గనుంగొని. ర్ఓ 

థా. తేజిం బల్ల నకి కూడంగ వెసం దెం డంచు మలత్వేనలకా 

రె బొక్కండె కలంచి పోంగలంజె తాం అాణంబుతో నంచు మ 

"తేజః పొఢి గణింపం డె ట్లనుచు basi Gs బతి 
భా9జిష్ణ ద్యూతిగా నొరం దిగుచుచుం బ్రన్ఫీతసంరంభుం డై జః ర్తి 

వ. పటభవనంబు వెలువడి పగజ కభిముఖంబుగాం జనుచుండ, £4 

ఉ. సాహిశి యంతం గూడ రభసంబున దెచ్చె సమిద్ధయుద్ధస 

న్న్హాహము! జి త్ర త్ర ఏజవస త్తే కృ తా ర్య మభ టక ప్రభా 

పోవాము రోషఫేషణవిపోపిత శే హెహ్లితభీపి.౮ా హిత 

వ్యూహము భూరిభూవణసముజ్జ పల దేవాము నొక్కవాహమున్, ర్స్ 
ఉ శెచ్చిన నెక్కె_ నవ్వసుమతీధవుం జాతనివూన్కి చూచి యు 

ద్భచ్చతురంగవాహీనులు దారు తదీయబలాధినాయకుల్ 

హెొచ్చినశార్యసాహససమృద్ధుల నొండొరు మితి అేనికి౯ 
మె చ్చొనరించు చుక వడి నమిత్రబలంబులః దాంకి రంతటన్. 56 

ఉ. అ_్తటీం దడ్భలం re నుబుమాడి వై చెను 
'వ్వెత్తుగం జుట్టు ముట్టుకొని యీంబల డౌంశకెనలం గటార్ల బ 

బ్రత్తుల నత్తలంబులను గ్రైదువు పక్కెర బోడు కాలు గే 
బ్లుత్తుక డొక్క ప్రక్క చెవి గొమ్షని యేర్చడ కుండునట్లుగన్, ర్? 

ఉ, ఈడితళ_క్రి నంగజగతీశ్వరునై నికు లట్ల చెండు చెం 
డాడంగ నాత్తనై నికచయంబు కకావికలై కలంగి య 

వ్రీడతం బాజుం ల జొచ్చుటయు వీశను  గౌడధ రాత లేళ్వరుం 
డోడకుం డోడకుం డనీ పటూ కులచే నిజనేన నిల్చుచున్. ర్రి 
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చ. కడు వడి మూజం డాం దొలుతంగా రథముకా బజిపీంచి ఘోరపుం 
బిడుగులవోనితూంపు లరిబృందముమపై 6 బరంగించె నాతనిం 

గడచి తదీయనేనలును గ్రమ్తు నరాతులమో(ద సావాసం 

బడరంగ చేయ చేర్చిగిచినట్లు సమస్తము నొక్క మొత్తమె. 59 

క ఆకఠినపుంగో ల్లలకుక, గాక శలంగంబడి నాల్లుగడలకు విచ్చెకా 

జీకాకువడుచు నంగమ,హీ కాంతునినేన లెల్ల నెంతయు ఫీతిన్, 60 
ఉ. ఆకరణికా గలంగి చనునట్టిబలంబును వాోసభాసు రా 

లోకములం గనుంనొనుచు లోకజనస్తుతుం డంగభ_ర్హ యు 

గ్రాకృతితో వివతీనిచయంబువయిం గదల్ంచె* “నళర్రము౯ొ 

ఫ్కరలీల వాలు జభిపించుచుం గెంపు వహీించుచూడ్కి-తోోన్, bl 

చ, హయము నదల్సి ధే యనుచు నాజికి దోలుట యొండు దోంచె న 

వయరయశ _క్రి నంత మతి వచ్చిన శ్రోవయుం బోయినట్టి త్ 
వయు నొకటం గనంబడద వాడలువాడలుగా నతం డసో 

క్రియలను జక్క జేసినహరిద్విరదాదులచేతం దక్కంగన్ ' 62 

ఉ. ఇక్కరణిం గపంగి యతం జెంతయు మిక్కిలి నక్కజంబుగా 

నుక్కునం జక్కు నేయం గడు నోటమి మోహత శేషనై న్యముల్ 
గ్రక్కున విచ్చె వీంపువెనుకకా మజుమానిసి లేక యమ్మంగాం 
దెక్కేనమేశవో లె వగం జెంది నిజాధిపుం టో "ంటిం జిక్క(గన్, 63 

శా,ఆచందంబున నొంటిం జిక్కి-ననిజమాధీళు వీత్షీంచి యా 

్రాభంగుం డనుడండనాయకు(డు మాద్యద్ధోటకారొ హశ 

రాత రం కం డగుచు ఖధ్రాఖడ్ది సంగ్రామవి 

దాస్ట్రచార్యుం డని ప్ర స్తుతుల్ గనిన వాం “డత్యరత శౌర్యంబునన్. 64 

క, తురగారోహాణమును ఏ ఫీ కరతరఖడ్డంబు నొప్పంగాం దిరిగి నివే 
ఫరునకు నడ్డం బై న్కిర్భరరభసముతో డ నంగవతి శెపిరిం చెన్. 65 

er : ప్రైటున కను వై నరితిమైం దమవాగా చన్న వెంబడిగ నశములు వెలగ 

నొండొంటి(గొట్టు చేోఖండాలుఖంగుఖంగునంచా(కి వె వెనుమిణు:గులులు గృక్కం 

నొకచోటు నూపి వేతొకచో టు వడి 'వ్రేయు పూను Ct చొల్లవోన 

నెక్కువతక్కువ లెందు నించుకయు. ర్జు నేర్ప బోక ఏలన తనర్బ్చ 
త్తే వరుణరణకౌతు కాకులస్వర్హయు వతి, జనకటాతునిరీకా నుసరణవశళో ల 

నేద్గకా వేయకద్యుతు లినువుడింపం బోరి రప్పుడు వార లద్భుతము గా.66 

క, ఆయెడ యాశ్రాభంగుని, యాయుద్ధముం జూచి మొత్త మై గాడనహీ 
నాయకుదండట విజయా, కాయ త్తతం దిరుగం చేరె తనీ బలంలో 67 
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సీ, స ప నట్లు ఘోరతం బ్రవక్రి రిలం గళా పూర్ణుండు త్రీ వ గతినీ 

గడుచిత, హా స్తలాఘవముం జూవ్రుచును దత్సా)ఢిలోపల నాత్మ రక్షయందు 

నించు శ్షకులుట దో(వించి వ్రేటున కాస యిచ్చిన వేయ క్ష. 'జెత్తినట్టి 

బలుకేలు నారొతుం బల్లంబు నళ్యుంబు ననిమిదితునుక చె యిల nN 

తే వ్రేనె నేటవాలుగ నొక్క-వ్రే టునన గృఫీరరయమున ననీథారం బెడమరల్చి 

వ, 

కలన వేటాజుతునియలుగాంగ వ్రేయు, బిరుదురౌతుల వాలు బెండువడంగ. 
అప్పు డాకొశంబున నుండి విలోకించునాకలోకనివాసు లాకళా పూస్ణనిభుజ 

ఛ_క్రిశ"ర్యసాహసహ_స్తలాఘవంబులకు నద్భుతంబు నొందుచుం దములోన 69 

ఉ. వ్రైటున "కెత్తినట్టిప తివీరునిక త్తి! నొడ్డుకొంట యె 

వ, 

క, 

వ, 

క్, 

వ్, 

6, 

చోటను నల్లిన్టప ఏది యశోధను: డీఘనుం డివ్విచి త్రదో॥ 
పాటవ మెంత నమెనొళొ వైరి నిజయుధ మె త్ల వేసె 
వే, టరునాబ్దుతున్మ్క_లుగ ప్రైయుచలంబు ఫలంబు నొందంగన్, 70 
అని కొనియాడి రట్టిసమయంబున 71 

సంగరశేళి నతం డ్కీభంగిని విహరింప గొడవతినేనయు. దా 
నుం గలంగి పాజె నేంగులుం దంగేళ్లుగం దొక్కికొనుచుః దద్దయు ఫీతిన్.72 
అఇవ్విధంబునం బలాయనంబు నొంపి యతంగు నిజవట్టణంబు సొచ్చెం గళా 

వూర్లుండును బ్ర చండ తరసింహనాద బంధు రజయ దుందు విధణంధణఘాోపషఖీషణం 
బగునేనయుం దానును నతని వెనుకొని చని యతిరయంబునం బురంబు చొర 

నురువణించినం దదృతుకులు తమకవడుచు గవనులు మూయించి దంచనంబులు. 

బీరఠంగులు జబురుజంగులు. దుపాకులు మొదలె నసాధనంబుల నముమ్హరమ్థుతొ( 

గ్ర వుకొని కొవుకోష వ్యు చెక్కండు గా నుక్కు_మిగిలి లెక్కకు నక్క డగు 

శ "విక్రృమాటోవ ప్యబుసం గోట TC గటనటద్భ కుటీవికటిత 

ముఖుం డగుచు సత్వదాత్తం డనుక ళ₹ వూర్షునిప్రగ్దడ దమ మొగ్సగంబు నగ్దలీక 

మెజియ లగ్ధలకు డగ్గతించినం దదు గృతకుం గాక చీకాకువడు వ జలగజిబిజా లా 

లించుచు గొడవతి నివధోపాయనపురస్పరం? బుగాం బురంబు వెడలి యాకి భాపూ 
ర్లమవాోరాఃజుం గని కొలీచి యతనిదయ వడనె నివ్విధంబున దు ర్వారదోర్వీర్య 

భవగర్వంబున నాయుర్వివల్ల భుండు నవ్వల నడచి గడుసుందనంబునం దనకు 

వెం డొడ్డినయొడనిసై బలంబుల విడియించె నవ్వుడు 78 

చతురంగబలోన్న తి నం? థ్రతగర్వత నెదురు పొంజుం చెట్ల నతం డు 

ద్ధతవీరరసావి స్ఫూ,ర్టిత మగురణ మవ్వు డుభయ నేనల క య్యెన్. 74 

అంత, ‘5 

దుమ్థునం గొంతనేఫ్రు నది దుర్చమర. శ్రముచే నడంగ ద 

రృమ్హునం గొంతనేపు నది పంబినవేరలంతం గలంగం గ్, 



౭ 

అష్టమా శాగసము, 218 

ధమ్మునం గొంత నేప నది తద్విషయారిహతిం దొలంగ గ 

రమ్ము నం గొంతసనేపు వరువానీ గణింపంగం బోశె న మైనల్ . 76 
pe 

. అటెయెడకా సకుగ బలు: డంగవిభుండు చరన వాది నాం 
లు నూ లీ ఓం 

బట్టగుచుం గడు౯ా మెజియుపట్టవ్రుశేనుంగు నెక్కి మిక్కి లికా 

బెట్టదప్రంగడంకం గరిబృందముతో బలనాయరకుల్ దనుం 

జుట్టును గొల్చి రాం దనరుచుకొ నడిచెం బ్రతివత నేవవై. 7 

అ డెదిర్ని యుత్క-_ల అసకాక నా స దన్హచేంద్రములే 

చెప్ప నళ మెనమదజృంభణలిల దలిర్నం బోశ నే 

ర్పొవ్చంగ కా త్రవద్వరదయూథముతొడను జూడ మెట్టిచో 
నెప్పుడు నిట్టి బెట్టిద పుశునుగుపో రని మెచ్చం జఊూవటుల్ , 70 

. ఎడనెడ వడిం గూడి సుడిరితిం దిరుగు చుం దలవడి దర్పంబు దెలుపునవియు 
వెనువెన్క. కొక్కింతచని యొక్కటొక్కటి దంతముల్ భేదిల్లం చాంకునవియు 

నెడవాయనీక బల్విడి నంటం గదుముచు నట్టైట్టు వడిం ద్రో,ప్తులాడునవియు 

మావంతు లనో్యోన్యమథితు లై లె కూలిన టూ దవ్చకీయల్క_ బోరునవియు 

నగుచు నవు డగ్ద బేంద్రంబు లతిశయి్లై 
దంతఘట్టననిష్షుర థ్వ్వానములను 

క ఘణళ బ్ర బనములను 

గఠినఘీంకారములను ది క్లేటము అదర, ౯0 

. ఆవేళ నంగవిభుదంతావళమును వడిని దిరిగి తొంకినం ద్రితిదం 

తావళను లెల్ల వెలీకిల, మావంతులు గ్వీందు గాగ మహీవైం దెఫ్లెన్,. 80 

, అవుడు నిజగ జేంద్రంబు న శ్రౌజుపిం బజపి నుటివించు క్రృముకకంరొ తరపు రాధీశుని 
యా టోపవిజృంభోణంబునః గలంగ. బడునిజనై న్యింబు వారింప్రుచు ఘోగా 

కారం చై స వారణంబు నారోహణంబు వేసి యుత్క_₹- ధీశ్వరుం డళ్క_డింది 

వీరుని మార్కొని యక్కజం చె నవికృమంబు నెజువె నట్టరమయంబున,. 81 

. సమవృ్తిక్ జవస_త్వముల్ నెజివుచుక్ సవ్యావసవ్యకృమా 

ఖ్ మణం బొవ్చం దటాలునం దలవడుం బలాలు కుండా హకాం 

డము లెండొంటిం బెనంగి ఘీంకృతీనునోసాదంబు రోదోంత రా 

స్ దు స ా ర్తి ల్ల జేయు నమృవక్ కమల్ సంరంభ ఘా *రంబు ల రి2 

. ఇ కతెబుంగున నత్యంతభ5ోరంబు గా నవ్వ్యూరణంబు లవార యసారంబు లె పో 

రుచుండ నంతటం గళావూర్హుండు రితి 

ఎడనెడం దడంబడుచో వడిం గుడియెడమలం దిరుగు నేనుంగులు వీజబుందులు చే 

ర్పడునట్టికుణనులోనన, పెడమరలి విషక్షువెనుక బి ట్టుజీశె వోన్. 84 
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క ఉటుకుచునె కఠినముష్టి౯, నెటీ చెడ నడివీంపు వొడిచి నిజభుజముల నే 
డ్హెజి మెజియ వానిసంధులుు బిటుసున వెనుకకు గుదించి సెజుకే ల్ప్టైన్.ర5 

క, వెండియు నట్టిటు గదలక, యుండ నతం కతులబలకయోద్లతిమహనీ 

యుం డగుచు వాని దద్వ్యేదండము నడికట్టుత్రాళ్లం దగ బంధించెన్. 86 

ఉ. ఎంతయు విక్రమం బలర ని ట్లరివీరునిం గట్ట వై చ్ తా 
నంతట వ్యాన్. వానిమదహ స్తీని జెంగున వ మిక్కి-నీ౯ా 

వింతగ నంత రాళమున నెవ్వడిం గ్రమృజీ వ్రా,లె నవ్వు డా 

దంతి నెదిర్చి పాబుతనదంతిపయిక్ రణసమ్తు ఖంబుగన్. 87 

తే ఆంత నొకపంట్ర కోలచే నహితుకరీని 

విటిగి పాజుంగ. బొడిచి పోవిడక మగిడి 

త్రివ్చుకొని తెచ్చి తత్కుంభ దేశ పార్వ 

ములు చుజుకు ముట్ట నెయుచు జలము లుబుక, 88 

ఉ. స్రాణముతోడ నుత్కళనృపాలకు నెమ్రెయిం బట్ట తెచ్చి సం 
ణునిం జేసి తా విడిచె నెన్నండు నిట్లు సమానయుద్ధపా 

రీణులతోడ నింక నెదిరింంకుమో యని బుద్ది నెప్పి క 
ల్యాణగు ణాఢ్యు. డంగవసు థాథిప్టం డిప్పితరత్న హారి యె, 89 

వ, ఇవిషధంబున _నిరర్షళవిజయస్సురణంబున _ భానీల్లునాసుముఖాస త్రీనందనుండు 

తనకు నంతటం గళింద దృవిళచోోళపాం డ్యాదిభూపతులు తమయంతనే వశవర్తు 

లగుచు నానావిధోపాయనంబులతోడ నెదుర్కొనుచు ననువ దత్నీణసముద్ర 
రీరంబునకుం జని శేరళవ పీపాలునిమోంద విడిసిన నతండు. oy 

క, నూరత పాటించి చమూ, వారంబులుం దాను నతని వడి మార్కొనియె౯ 
ఛేరిభూరిధ్వానమ వోరభటిజి కార్థిఘుమఘుమారవుం డగుచున్. 91 

ఉ అ త్తే "ఇఆండునేనలు రయంబునం. ఉఊారసిచెం గడంక మై 

ను_త్తరదతీ,ణార్ల వము లొండొెళటకొ వడిం చాగోనో యనం 

ద_త్తరళత్వదీ వృతం దనర్చున వేంధనవహ్నీ యో యనక్లా 
నెత్తురు వొళ్చె నంతమును నింగికి బర్వంగ ధూళిధూమముల్ . 92 

వ. అందు నపుడు 93 

లయనవిభాలిః- 

తనదుసకలాయుధములును పరునిచేతం దునినినను బోొరివోనిముగతనము 

గడ్నుప్పా స, తీనర నది వేడ్క నహాతునకు నిదురే(గి నిజతనునుశరముల్" 
వెటీకికొనుచు బలుమూర్చకా మునుంగుచు. దదీయ వగుతనువు ప్రథమంబు 
గులుతునం బొడుచువీవవరుం గని తదువభోగంబునకు6 దమకించుసురవనితలకుం 
బల్వురకు ఘనపదమునొందు నొక పెనుజగడ మయన్. 94 
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లయవిభాతి. నరయకశరవృస్మి కదు రరుగుటపస విఘ్న మశి యరనీ తన చెట్టిదపు 
టరిగెఘరశె "ర్య, స్థిత నటు వైచి నెజవిరకుదుుగం డొక్కరు:డు సరభశ 

గతిస్భురణం బక: దుశుము-బోంగా, నుకముర నినున్నము%6 బరంగినవ రాయు 

ధముచరమశిఖిపింఛ మవసరనియమలంమఘి, త్వరితవరిరంభ విధిగరిమవరవిననుసుర 

తరుణినవభిన్నకచభర మనంగ నొ వ్పెన్. 95 

లయవిభాతి వడియుకరిహా స్తమును బిడికిటనె శ్రందిటికి నడిచి యది మెట్టుకొని 

ower 

వడిం జివచివకా రెం, డడుగు లెదు రెక్క యొక చెడిదపుభటుండు తనయెడను 

చెయి కుంభతటి నిడి తదువరిస్థుం, బొడుచుచును బోటువడి కడు: దలరద్తె 

నాత్మంగర మిడినది కుచస్టలిని గడుం గదినీ వేల్పుం, బడంతి గనుపట్టంగను జడిసి 

యివుజే నెచటుం బొడిచితినొ దీని దొడింబడ ననుచు లజ్ఞన్, 96 

. మావంతుగర్వంవుమాటం గోపించి తరదహ స్పీ కొక్క_రా తెదురు నిలిది 

సమకట్టుజల్లుల నమర నిబో _త్తమాశషమును ధే యన నది చమరమృగముం 
గినిసి కరంబువై కిని దాటు కొనియెడుగతిం జౌకళీంప నాతణమునందు 

నతడు వై చినఘనాయత ళూలమహితుమూస్థ్రము గాండిదంతివవశీ మున వెడ లె 

. నాతం డెదు రొడ్డినట్టళూలాయుధమున 
హరఠియురము గాండి యారౌతు శిరమువైకి 
వెడలె నాళ స్త్ర కీలితద్వివతురంగ 

వీరతనువులదొంతర వెజం గొనర్నె, G7 

బత్తె అంగున నత్యంత క ర్భసాహాసంబుల దేహంబులు సరకుగొనక యిరువాగు 

ను ఘోరంబు గాం బోరు చుండంగేరళ భూరమణుండు కళాపూస్తకడకు రాయ బా 

రం బనిచి యీవృథాబలతయంబువలన నయ్యెడుఫలం బెద్ది మన మిద్దజుము 
నుద్దించుకొని కటారుల నెక్క_టిక య్యంబు గావింప్రచు శ 'ర్యంబులకొలంది 

నెజిప్రుద మని చెప్పించిన నాతం డట్ల కానిమని యియ్యకొనియె నంత నుభయ 

బలంబులపోరు వారించి 93 

. భూరిధృతి౯ బసిండిజలపోతకటార్లుం గొజళుం బూని య 
వ్వీరవరుల్ మిథోవితతవీరరసో గ కటాకుభావగం 
భీరతం బల్లటీల్ గొనుచుం బేరెము వాటుచు నింత నంతనుం 

జేరుచు నంది చాంపులను జిమ్తుకటార్లటు పాజిం దట్టుచున్, 99 

| మ్రీదులనిశే 'ర్యసంపదలఈ 'బెట్టనదండలు ద్రివ్వశే కడుం 

గదుముచు వాుంకరించుచును గ్లాదువుం బావుచు నట్ల యిట్ల యెం 
చదె యిదె యంచుం దప్పుకొను మంచుం దగు౯ా బళీ యంచు నిందు గా 

శెదరుట లేక యెదు పది 'నేయక పోరిరి 'వేరువాటుచున్, 100 
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చ బిరుదుక టారి కాండ్రు పరభీకరసత్తు సలు వార లీద్దలుం 

బరుసందనంబు నేర్పు నెజబంటుతనంబు నొక" కళ్ల కుళా 

సరియగు చున్కి_ కోర్చు కొన సంధిలురోషకటాతవీష్షణ 
స్ఫురణ కటార్ల వై నడ రెం జూపి లోహితళంక నొందంగన్, 101 

క. ఒకని నొకిందుకయును సోంకక యుంజెం గటారుమొనలు కడు బెట్టువడి౯ 

నికబికలుగ బోట్లాడుచు, వికసీ ల్లైడునాక డిందివీరులయందున్. 102 

క అంతం గళొపూర్దుుడు గడు, వింతగ నతిచిత్ర హాస వేగతం బరభూ 

కాంతుం దడంబజచి పొడిచె న్యొకింత చార గటారి మొనననేకస్థలముల్, 103 

వ, అప్పుడు తత్స తివీరుండు. 104 

క, ఆనేర్పునకును జంవం, గానొల్లమికిని మనంబు గడు వెటింగుపడుక౯ా 
దా నతనిపాదయుగలిక్తి నానతుం డయ్యెను గటారి యటు వైచి వెసన్. 105 

వ ఇ ట్లానతుం డై కరకమలంబులు మొగిడ్చి యోమహానుభావా నీను రాజమా 
త్రుండ వె దివ్యపురుషుండవు గాక యే నాం ధ్ర దేశంబున నుండి వచ్చినయొక్క.. 

యత్యంత చాతురీధురంధరుండై నక టారిహోజికేకౌనీవలన ననేక కాలం బభ్యసించి 

చేరుగలబిరుదుమాస్తీ లః బెక్కం డ్ర జయించి యెక్క_డను మొక్క_పోనిమాను 
హంబున ననూనగరుగ్గిండ నగు చునికిం జేసి నిన్ను నిక్టిపోరునకుం బిలిచితి నన్ని 

ట్లు పరిభవించుట యత్యద్భుతంబు గాదె యని కొనియాడి యమ్హభధురలాలసా 

రవుణు సవరివారంబుగా నిజప్రరంబునకు. బ్రార్థించి తోడుకొనిపోయి మహోవ 

చారంబులం బూజించి యతని కభిమతంబు లై నతనదుళుడాంత కాంతలశి రో 

రత్నంబులు సమర్పించి వణయవూర్వకంబుగా ననివె నవు డంగాధివతి యతని 

వక్షన మృగేంద్ర వాహనానిలయం బున్నచోటు విని యచ్చటి కరిగి యమ్మ 
నో దేవిని నేవించి తద్భృవసవలభు లరని తనపూర్వజన్మంబువీణియం గని పుచ్చు 
కొని యత్యంతసంతుష్టంం డగుచు నంత ను త్తరాభిముఖంబుగా యాత్ర 

గావింటె, 106 

తే. అప్పు డాచుట్టువట్లధథ ర*ధిపతులు 
తనకు నిష్టంబు లె నరత్నముల నిచ్చి 

కొలిచి యనువ నాభూపతి ఘూర్ణ లేళు 

వై నడచె వానిశే "ర్యదర్చంబు వినుచు. 107 

క, అతండును దద్వాార్తలు విని యతిభీషణ మైనయట్టియాత్త ధ్వజినీ 
తతితోడ వచ్చి తాం, బ్రతివీరునివళలు ధూళిపటలము మ్రింగన్ 108 

ఉత్సాహ. అబ్బలంబు లొక్కటొకటి నట్లు గవియునార్చు లా 

గుబ్బు గాంగ నడ వాద్యఘోపభ్టీషణంబు గా 
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నిబ్బరంపుటార్చటిని జనించె నంత నెల్ల చో 
డబ్బుడుబ్బు ఖంగుఖంగు శంగుశింగు మన్థ 6నుల్. 109 

అప్పు డుప్పతిల్లుధూమంబు చొప్పు నుత్చాదించుచు రోదోంత రాళంబు నాచ్చా 
దించుధ రావరాగంబువలనను ధింధీంకృతం [చె నయు భయబలంబులు దమతమ 

యేలికలబిరుదు లుగ్గడించుటలకతన నాత్త వరనై నికవివేకంబు లొ కానొకభంగిని 
Om Ee 

సంఘటిల్ల 6 చోర్ ఇంగ ఖంగాఫఖింగున నొండొంటిం దాంకుచు6 దడంబడు చెడి 

దంపుటడిదంబుల వెడలుమిడుంగుటులవలనను సాటోవంబు లెనమయూం: బపోటుల 

చేత గాటంవుం బెల్లునం జిల్లుచిల్లునవెళ్లునుల్క_ల జ్వాలామాలికల నాఫీలంబు 

లగుఛా రాళర _క్షపూరోద్దమంబులవలననుభయ సే సెనానాయక ప్ర, తాప పాదు రెవ 

నిర్శ రార్నటీశంక లంకురింప బిరుద కాహళకళంఖ భేరీవ ముక హు 

ద్రితిభటాగ్భటీ రం నం క న్ పనా ౦బు 

లును మదచండి మోద్దండ వేదండమం డలాఖండఘీం కారఘోషంబులును భీషణ 

పహయ్ా హీషి తంబులును కఖర్వమార్వీనిర్వి రామటం కారనిప్ప వ్రనంబులునువిళస్వర 

స్వం దనబృంద నేవింశ బ్దంబులును నంబరంబు వగుల్బ నం దుండ జడినీ పుడమికి 

డిగిననిబి డం ప్రజలదస ముదయంబులవగిది6 బొదలుమదగ జంబులమద థా రావర్ష్మ 0 

బులకుం దగినయందంబున నిం ద్రగోవబ్బందసం దేహకం దళనిక రంబు లగుచు 
మాంపశకలంబులు గానివీంవ నంతకంతకు నెంతయు నధికంబు లగుక్రోధంబుల 

తోడ యోధవీరులు చేరి ఘోరానీథారలం జక్కడంచినం గలుకగైనం దెగి 

బిట్టుమిట్టించి పడుధవళో స్లీషభూషితమ _స్తకసోమంబులభంగులుసం గ్రామరం గాం 

అ ల రా త్రిభర్ణ న్రమానసముజ్జివోనలా జాను కారంబునం బరిఢవిల్ల నుర 

స్థలంబులు నజుకుక జకుటలుగులక తన వెనుకకొరగు నిజ మేటిబలుముగల ప్రధమ 

త గాకృష్ణ నిషంరధను ర్షీలయనిస్థూరి తంబు లగుశర వ్రాతంబులు వెడ వెడ 

నార్చుపగఆమొగముల బ్రవేశించి వెడతల వెడలుచు సముత్క_ట తా త్కాలిక 
రోషాధిక్యక ర్క కామందసందస్ట పుంఖమూలంబు లై చిక్కియుం జిక్కువడక 

యక్క_జపుజవభరంబున శరంబులతోడం బెకలించుకొని యెగయ విగళితచికు 
రంబు లగుశికంబులు గగనంపుజప్పరంబునకుం జల్లులు ఫుల్లారవిందంబులు 

పూవుదండలు నై యొకవిచిత్రపుసొంవు సంపాదింపుచు మృత్యు దేవ తామహో 
త్సాహసన్నాహంబు దలంపింవ నకంపితేశే “"ర్భసాహాససముద టు లగుభటు 

లును చెసలం బొదివి కదననిపుణత సెజప నిలువునన యసువ్రలు విడిచి నిరంతర 

నిర్హాతశాతశ_క్టితోవ రపృముఖళ స్త్ర చరముభా గాలంకరణచారు పింఛమాలార్టిది 

విలసితంబు లై యథోభాగంబులం గెంబట్టువఅపు బటుపు నెజపుపలలవంకిలరు 

ధిరప్ర వాహంబులతోడ వీరపురుషసంభోగవిలం బాసహరంభాముఖ్యదివిజకామి 

నులప నలంకరించి యాయితంబు చేసినచతు _స్పంభకుంభని కేతనంబులో యనం 

28 
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గానిపించునేనుంగులమోంద శిఖరంబుల చాడ్పునం గనకమయ కిరీటక వచా ర ణా 

ధోరణశరీరంబులు రాజిల్ల విదా3తానేకచ కృంబు లగుచు నొకకడ నొ త్తిగిల్లినం 

ద్రైెళక్లనయరదంబులయిత రచ కృంబులు కృష్ణ ముఖశి లీముఖక్ళ తృనేమిఘట్టరంబుల 

బిఅఖుసున నికుసులకొనల దిజవీజం దిరుగుచు నివతితిరథంబులు భూరితర 

సు వై రవీర తు చ కా యుధంబులు ద్రి చ్పెడినో 

యనుతలంప్రుసంపాదింపం బెంవువిరాటు చు కొప్పు త్రివ్వుడు వడునునంబరిఢవిల్లు చు 

నుండ దొండంబు లెత్తీ తిరుగండ్ధకరణి నురువడిం దిరుగుచు నొండొంటిం 

దా(కుకరులపరిసర వ్ర బేళశంబునం దొట్రుగట్ట పొల్లుతో డియాఢకికణ రాసులుం 

బో లె: గానువించురుధిరపలలకరంభి తాస్తోక కీకస లేశ కూటంబుల చేర్చున ళూర్చం 

బులనేర్నున నేర్చ్పరింపుచు సంపతితస ప్రాణసామజవిధూయ మానకర్ల వ్యాపారం 
బులు దీపింస సం గామభూమి యుద్ధామరౌ ద భీభ తృభయానక హేతు వగుచు 

నుద్ద్యోతి) చె నట్టిసమయంబున సుముఖాస త్తిపుత్రుండు. 110 

సరిపడం బోరుచుండ నటు సైన్యము నేమియు మోజనీనియా 
యరిబలముం గనుంగొను చు నట్లం గనుంగవ శెంళ్ర పూన ని 

ల అక జ జ 
ష్టురగుణటం క యానినదశుంభదిషుప్రకర ప్ర వర్ష ణో 

దురు: డయి తేద్భలంబుపయిం దోలె రథంబు: గడు౯ా రయంబునన్. 111 

. ఘూర్గరభూమిపాలు(డును గోథము మిజంగ నాన్ఫపాలు న 
త్య్యూర్జిత బాణవృష్టి కడు నుగృతం గవ్వుచు. దా(కి తత్పరి 

నూ రి తసాయకంబుల నిషూవతసూనతుండు భగ్న శేతుండు౯ 

నిర్జి త బావాుశే 'ర్యుండు వినిరత భై ర్యుండు నయె్యిం జెచ్చెరన్, 112 

. కట్లు దలంకి యతని కిచ్చె నార్మియళు,ద్ధాంత కామినీశిరోవతంస 

మణు లతండు నతని మన్నించి యవ్వల్క నరిగా విజయవా ర లతిళయిల్ల, 118 

అంతట గానుకల్ గొనుచు నానృవతిం గురుకాదిదేశభూ 

కాంతులు వచ్చి కొల్పీరి జగత్సరిరక్ను యొనర్చ రుకి ణీ 

కాంతుండు శౌరి చన్న వెనుకా మణి దముండ వీవ యొవ్వరీం 
డింతయు నొప్పు నద్దుణసమృద్ధుల నీ కని సన్నుతించుచున్. 114 

అరాజతిలకుండు౯ దాస్టర కానగరంబు విషధి ముంచుట మున్న విన్న వాండు 

గావున వారితత్క_థ లాదరంబున నడుగుచు యదునీంవుు నంబుజాక్షుం 

దనపూర్వజన్మ గాంధ ర్వవిదాాగురుం గనుంగొనునట్టభాగ్యుంబు దనకు 

దొరకమి కాత్మయందును జాల వగచుచు నౌత్సుక్యమునం దత్సు రాంతికమున 

కరిగి దండ వ ణానుంబు లాచరించి, వరుస మాళవబర్చరధరణిపతుల 

వై నడిచి భీషణం చైనభండననమున్మ బవాువిధాయుధపటిమచే భంగపటి చె. 
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ఛొ,ఆవోర్సల్ దవుదవ్వులకొ వినుచు వారూణాదిశ్నమానాయకుల్" 
వేవేగ౯ వినయంబుతోడ నిజతన్వీమాళిరత్నాదినా 
నావస్తు వజ మంవీనం బనివె సన్లానంబు చేయ౯ హిమ 

గ్రావాంతంబుగ నేగి తోయ దరి నారా జంతటం దూర్చుగాన్. 116 

లయగాహి. _ఆతనిమవాజయవిభూతిపసమిం చునవిగీతరణ శే భిపటిమాతిశయగ ర్వ, 
శ్వేతునకు నాకితండు వో తగినబోడు వసుథాతలమునం దనుచుం గొతుకము 
తోం బ్రా, స్దో్టతిషపురాధివుం డభీతి నెదు రేయి ఘనెహీతినికురుంబమణి కేతన 
సముద్యు, న్నూ తనగభ స్థీవరివీతకకుబంతరము లె తనకు దారుణచమూతతులు 

గొల్వన్ . 117 

ఉ. వై రిచమాసమూహము లవారణ నన్నియు నప్పు డాతనీకా 
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సారతరార్నటిం బిరుదుసంకులు' దారలు బూరగొమృలుం 

"'భేరులుం దమ్మటంబులును భీషణవృ తిని బిట్టు మ్రైయంగన్. 118 

చ బెడిదప్రుభంగిం దద్ధ పనుల పెంపు నడంవుచు నంత నెంతయుకొ 
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మడమలు ద్రొక్కుచు౯ విశిఖమండలి వెర్కానియె౯ా గరంబు బ 

ల్విడిని సమస్త _స్పదిబ్నృపులవీనుల మేనుల నుక్కు దక్కంంగన్. 119 

వ. అట్టసమయంబున, 120 

ఆ. అతనివింట వెడలునమ్లులవేగమవై ,చి త్రి యేమి సెప్పంజేవలనిన 
నమురువుబిరుసుం గో గోవి ముక్టించిన తెజింగు, చెబునుకట్ట తెగినబిటుసు దోంచె, 

చ. దొనపయి వాయ ఎ శప్పుడును దూప లెడల్పుచు నున్న రితిం దా 

జనుముజు వేర్పునం చెప్పడు జాజక య మరింబోసి యున్న చా 

డ్పున క్రో శ వణాంతనీము నెప్పుడుకా వలయీకృతచాప మె మెనశిం 

జినిగతిం దేయం దత్కే_రము చిత రయంబున చెక్కు.రూపు లై 122 

వ. ఇశ్తెజంగున నప్పార్థివో త్రముం కత్యంతచిత్ర తం బై నధనుర్విద్య నేరు నిర్వహిం 
చిన నుదంచితంబు “రె నబాణపరంపరల చేత నరాతిసై న్యంబులందు. జిందజవ 
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రథులును ద్రుంగినయేనుంగులును దునిసీ పడినమావంతులును దుత్తుము కన 
యంకుళంబులును దునుక లైనవరిన్తామంబులును బొలిసినయళ్యంబులును బొర 

'లెడిరౌతులును బొడ వడంగినపల్లంబులును బొడివాడి యైనవక్కైరలును 
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నుగ్గునూచం బై నయరిగాలును డెగి కడినయాభరణంబులును చెరలి పాటు 
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రల , ఆవిభుం జేసెం 

లును దొవటణకు నద్భుతభయానక ఫీభ త్సరసంబు లావహీల్లం జేసె నవ్విధంబున 
నమ్మణి_స్తంభనందనునియమందవి కృమంబున నుక్కు- దక్కు-రిఫు నేనాంగంబుల 
భంగిం గనుంగొని యతనిబలంబులు జణెరూత్నాహదురాషరంబు లే యురువ 

ణించె నయ్యొడం గలంగి పొటునిజబలంబుల నిలువరించుచు. జాగ్గ్యోతిపాధ్య 
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. వార లతిచిత్రళరలాఘవంబు వేర్చి 

"పేర్చి దమొండొెరుపయి నేయం బింజపింజ 

గబుచుథొని పాబుతూ(ప్రు లొక్కటియ వో లె 

గానివీంచుచుం దలవీంచెం గడలపోరు. 124 

, అనయము గరలాఘవ మిట్లొనరంగ నేయు చు బరప్రయు_క్రము లెల్లం 
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యెక్కు. డెనహ_సలాఘవవి శేషంబున 126 
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నది యోర్వ కమ్మనుజు ధినాయకుం ఉార తే విశిఖపుంజము నేన వేజ యొకటి 

వినుతుండు తనదు బాణము వింజు యే 5 న ట్లెరున్రురుం బై “చె బయి నేయ నేయ 
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దనవరుస యేటు వెస నేనీ ధనువు దునిమి 
యంగవిభుం డంత రిష్బ్సనియే టడంచెం దద్భు 
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ప్రుంఖముఖ ము. జేబల్మిం బొగడం దరమె. 127 

. దానం బ్రాగ్గి గ్యోతిషథా ల, తీ నాథునిశఖుండు ధరణి ద్రైళ్తుటయును ద 
ల్చేనలు 1 వీల్ల "ఇద రె, నానాదిక్కు_. లకు భయముకక వసం బఆజనన్, 123 
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ఆక్టమాశకాషాసము, 991 
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వడసి రివ్విధంబునం గళావూక్తుండు సకలది గ్రైెశాధీశుల జయించి త _్తత్సి)యాం 

గనా మౌాౌళిమాణిక్యంబుల మధురలాలసా చరణమంజీరని రాణంబుకొ కు సాధించి 

యెందును నెదురు లేక యమందవిజయానందంబునం డిరిగి వందిమాగధ వారం 

బులు శై వారంబులు నేయ నిజవట్టణంబు చేర నరుగుదెంచె నప్పుడు, 120 

. లంక నించుకవడి కిండ్లన వి శమింతేము 1 కూడ రారండు తడయ కనుచు 

నలమిజ్జు దా౭టిన ధళధళ గాన్బించు మనవీటికనః హర్యంబు లనుచు. 
గంటి బే యల్లగంగాసరయూసంగ మస్రాంతవన రాజి మహిమ లనుచు 

సకలదిగ్లేశ ముల్ చరియించితిమి గాని యిట్టితోంటలు గాన మెందు ననుచు. 

. గనుంగొనుం డోలీ గాన్చింపంగా6 దొడంగ 

గోపురము లవె యవె వైండికోట లనుచు. 
(గృముకకంఠో_త్తరపురంబు గువుజంగం 

జూడం గంటెమి నేండు నీసొంశవ్రు లనుచు. 130 

వ్రమదమున సంభ్రమించుచు, దమతమవా ఆరెదురుళొనంగం దత్తద్వస్తు 

క్రమవీత్ీణముల నధ్వ,శ్రమ మంతయు మజుచి వేడ్క. జనుచుకా మణియున్, 

తొనిటిపాంతవట్లణము తో,వలు నల్లవె రోమపాదుం డం 
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దల్లుని బుశ్ఫ్ళోశృంగుని గృహస్టత నింపుల ముంప సంవద 
ణా (థి 

త్యుల్లనీతంబు చేసి ప్రియ మొప్బ(గ నిల్పినయట్టి మేడ చా 
నల్ల దె కంటిశే నవనవాకృతి నిప్పుడు నొ వ్పెడుం గడున్. 132 

. పూని కర్ల*త్తజుడు వృష. నేను. 'డార్తే 

హొాయము దాటించినట్టి వాం గల్ల యదిగొ 

నాంటి కది యబ్బురముగాని పీటిలోని 

నట కిగాడిగుణ్ణాలు దాయుచుండు 133 

4 వారిసమృద్దితో : నిచట కానుడ ను తూర్చ్పునందుం గా 

సారప్రురంబు తద్విభుండు సన్ను తనీలుండు సత్వదాత్తుం డ్రి 

తోరప్పవీదు కెతుకనుతో నొనరించె నతండు నిందు భూ? 
భారధు రీణు నీయధివు( బట్టము గళ్జిను డా నమాత్యుం డై. 184 

వ్రవ్విధంబున మజీయు6 ద త్రత్స) దేశవ స్తువి శేష దర్శన ప్ర సంగోచి తభాహణంబుల 

నవిదితాయామంబు లగు తెరువులు జరగ నరుగుచున్న సకలజనులు నక్క_డక్క. 

డం గడలకుం దొలంగి కనుంగొనుచుండ నుద్దండ భేరవటహళంఖ కాహళాది 
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వంబున భూవిభుండు పురంబు ప్ర వ వేశించె నయ్య వసరంబున, 185 

ఉ. భరులు లోనుగాం నలగభీరపు హద్యచయంబు మైో,6తలం 
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మారభసాధిరోహాణసమాకులసౌధసమంజువాసమం 

జీరరయుళంయుళధ్య్వనివి శేషము లెంత వ వజాసమృద్ధియో 186 

ఉ. ఆవిభుం జూచుకాంతలముఖావభి సోరణగండ్ల “కోధిలం 

గా విలసి'ల్లై సౌధను లఖం డితేదిగ్టయథామచి త్రి త 

శ్చావనచారుకీ డ్రికృతతర్ణనఫీతిసవా స్ర స భావిఫి 

న్నావతరత్వ హామకమలామరసింధు జలౌఘమో యనన్. 187 

తే, అతనిం జూడంగం బజితేర నడరి జాతి 

యొక తెకొప్పు విరాజిల్లి నొకరిం బట్టం 

బదరుమరునాజ్ఞం జని మెడం బట్టి దొచ్చి 

తెచ్చురోలంబభటు లన శు 188 

ఉ. మోణిత లేంద్రుం జూడ నొకకొమ్త వడిం బజలెంచి యుల్లస 
ద్వేశిఛభరంబుతో "మొగప్రుందీం గె వలగ్నమునం దమర్చి యొ 

'ఢ్రాణను తీంగగా నిడి మెడ౯ వలగొన్నది చాలమిం నొనల్ 

పాణుల నుండ గౌను మీ బాగుగం గానుకం బెట్టు శై వడిన్. 139 

ఉ. గుబ్చెత యోర్తు వచ్చె నృవకుంజరుం. జూడ రతార్త నీవి దో 

గొబ్బునం గట్టుచుం బయంటకొం గది మాన్చంగం బోలె గాళ్ళవై6 
బ బృబ్బిళొనం  గుచోద్లతభ రంబునకుం బయికాంప్రువో లెం ద 

బ్బిబ్బుగం జేతికి౯ దొ"రకి వెన్మిటీవన్తమురోవృతంబుగన్. 140 

లయవిభాతి. జలక మపు డాడి యొక లువ నునుంగావిజిగివలువ వెం గట్టు కొని 

జిలుగురవమాదా, వళపు(దడి యొత్తుకచములం చెనంచి చుట్టుకొని శిలని కది 

శెన్దడల వె.లిపగిదిం దో(వకా గళితధృృతి యోగినియు బలె నరుగుదెంచె నృప 

తిలకుని గనుంగొనంగ లలితకుచమధ్య, స్థ సలి దరళమౌ _క్షికము కలిగి హృద 

యంబువెలిం దొలంకివడుస_త్ర్వమన “వెలుంగు  నతయంజక్, lil 

ఉ. మ్ల రవుణుం గనుంగొనంగ గాటపు వేడుక బాటుదెంచె నొ 
య్యారి యొక ర్తు ముకొ జలక మాడుచు వై చినకీలుగంటు దొ 
సారెకు జంఘలం చెనంగ సవ్యక రంబునం భాయ బట్టి రం 

గారరసంపుగిండి గల కామునియూడెపుంగ త్రౌెయో యనన్, 142 

జే. ఇశ్రెజంగునం బౌరుల కెల్ల నేత్ర, వర్వమొనరించురూపవై భవముతోడం 

గ్రముకకంలొ _త్తరమవోవురవ, వేళ, మాచరించి ఘనై శ్వర్య మతిశయిలంగ 148 



ర్, 

వ, 

అస్టమా శ్వాస ము. 225 

శుభతర మైనవిపంచిక, యభినవకౌముదికి నొసంగి యాత్తసచివ్రు న 
విభుడు నియమించె రూప్కానుభూతిజకు నూపురములనుం జేయింవన్. 144 

దానం జేసి యమానవతియువానందంబు నొందు చు నెందునత్యపూర్వంబు లైన 
నానాభూషణవి శేవంబుల నలంకృత  యగుసమయంబుకం చి సంగవళంబునం 

జెలులవలన నాత్మ బాల్యసనుయసంప్రా_ప్రరత్నవహోరంబుసుద్ది విని ప్రాణవల్ల భుని 

ప్రథమాను గృ హవిశేషం చై నయాభూషణంబు ధరియించుటకు నభిలాషంబు 
వొడమ దానిం డెప్పించి నిజహృదయస్థలలంబి యగుటకుందగునట్లు గా నిరుగడల 

గొన్ని మణులు నిలిపీ తనసూ త్రంబునం గ్రుచ్చి ధరియించి తనవిలాసంబు పరిఢ 

విల్ల సురటి గొని వరునికడ కరిగి పరిచర్య సేయుచుండె నంత. 145 

. ఆయితంబుగ( జేసినట్టియందియజోడు సత్వదాత్తుండు ర్త రాబ్దమునం బూని 

యచ్చటి కేతెంచి యధిప్రుం గన్నొమసంజ్ఞ నయ్యింతియగృంబునందుం బెట్టి 
స్వామి నీ కొడంబడ సకలది దైశ భూనాథళుద్ధాంత కొంతాశిరోను 
ణి పృజల్సీతేనూ పుర వ్ర, కాండము లివె యం ఘ్రులంబూను మా యమ్తు యనుచు 

వసుధ సాగిలి మొక్కిన వలదు వలదు, మొ క్క_నాకును వందనార్హండవు నీవు 
మేనమామవెజుంగవు గాని నేంట్కిదాంక నిది యంచు నతని కాతరుణి మొ క్కె, 
మొక్కిన నతం డరు దందుచు, మిక్కిలి వెనువెన్క_ కొదిగ మేను వడంకళొ 
A 

రూ 

నిక్కం బిది సంకోచము, దక్కు. మనియె సతియు లేచి తగువినయమునన్.147 

. అప్పుడు కళా వూర్లుండు నవ్వుచు నతనిం జూచి యా చెలువ యన్నట్లు నిజంబు గా 

వలయు సంకోచం బేల తత్స )కారంబు తెలియ నడుగుట గాక యని యిట్లనియె, 

. తనదుశై శవమున నీవు తను నడిగిన 

నీకులాఖ్యాదు లింతికి నేడు వోంచె 

నేమొ మే లయ్యెం దెలియుద మివు డడిగిన 

ననుచు నావువ్వుంబోండి యాననము. జూచి 149 

i నీదగు చిన్న నాంటియలనిర లబోధవి శేష మిపు ల 

బ్లోదయ మయ్యెనో తిరుగ నుల్లములోన నీతండ నీకు నో 
వైదలి మేనమామ యగువద్ధతి యె ట్లది నేడు చెప్పు ట 
ట్లాదట నాం డితం డడుగ నప్పుడు చెప్పమి యెట్లు చెప్పుమా. 150 

. ఆశై శవంబున నట్టివిజ్ఞానంబు గలుగుటకుం గారణంబు నాం డడిగి తెలిసి ఫొన 

లేమికి బళ్చాత్తావంబు నాందుచుండుదు నష యెణింగింపవలయు. 151 

అన విని యాసతి యంతయు, వినిపించెద విను: డటంచు విభువకు లీలం 
దన చేతిసురటి విసరుచు, వినయమధురఫణితి నిట్లు వినిపిం చెం దగన్, 152 

. అధివ మున్నితండు మవో రాష్ట్ర) దేశ మే లెడుసు గృహం డనుపుడమి జేండు 

మాతల్లి రూపానుభూతి యాతనియవ్వ యితనికులీనత "కెల్ల నృపులు 



924 కళాఫూ డ్లోోదయను 

తే 

లూ 

౭0 

కడు వేడ్కపడి తమకన్నెల నిచ్చి సంబంధబంభధువులుగా। బ్రణతనిక్టం 

బత్రిక లంప నంపంగ నందు నెవ్వరివాంఛ నీజేర్తు నెవ్వరిని "వడుకు 

ను రతోమన కని నిట్టట్టు నుడువం 
గడ వె బదూాుకొాల మది యవగణన గాంగ 

వగచి యొకొ-_క్క-నెపమున వారు మేర 

దవ్చీ యితేనివై 6 చేసిరి దండయాత్ర, 158 

. ఈతండు దా వెలువలమై, యేతెజంగున నెన వారి యే పడంచి వరా 

భూతులు జేయుదు నని ప పుఖ్యాతజవహయాధిరూఢుం డై డ పురి వెడ లెన్. 154 

ఇట్లు కడకుం దొలంగు శెటింగి యా రాజులు, తిరిగి యరిగి రాత్మ దేశములకు 

రాజు "లేనియట్టి రాష్ట్రంబువై 6 జని జయము గొనుట యేమి శౌర్య మనుచు. 

. ఇతండు నయ్యహితభూవతులు తిరిగి పోవు బఅుంగండు గావున నతిదూరంబు 

గాం జని యొకవిపినమధ్యంబున నిలిచి యాశత్రువుల నెవ్విధంబున జయింతు 

ననుచింత నొక్కింత తడవుండి చరితవ్య తానుసారంబున నిట్లని తలపోనె. 166 

మిగులంగ ముట్టుపా టగుటం జేసి కలంక నెణటింగ యెతింగింవ నెజుంగ కిట్టు 

శీస్టుంబ యేంగు దెంచితి ననహాయత నేమయ్యెనో పురం బేమి యైరొ 
వ్రజ లేమియైరొ విషక్షభూపాలకు లివి యెటుంగ నుపాయ మేదియొకొ. 
చొప్పు మార్చితిం చెక్కు చోట్లకాతృవభీతి నావారుం గన లేరు నన్ను నరసి 
యేనె తిరిగిపోయెద నంటి నేని శత్రు 
లెచట నెట్లడ్లగింతురో యిపీయు. 'వోగద 

యున్న నోటనె యుండి తా నుల్హమునను 

ళల గాంచువా( జెంత సుకు అతయొకో్కూ, 157 

అట్టమహాత్త ము గాంచిన, యస్ బ దురు బ్రదుకుగాక యన్యమహ త్తం 

జెట్టిదియు చేల జనులకు, వట్టిప యాసంబు దానివలన దలంపన్, 159 

, అని యట్టిసర్వజ్ఞ త్యంబు కాకర దృఢనిశ్చయంబున మసోత్నావుండై 

తురగాధీరోహణంబు నేనీ వాసుదేవనిత్యసాన్ని ధ్య ప్రసిద్ధం బై నయమునాతీరం 
బున కరిగి యందు బృందావనంబున 159 

. తా నెప్పుడు నతిభ_క్టి బూని కొలు చు బాలకృష్ణుం బుకుపో త్తము ను 

తానశ యుళా వటపత్ర, శృయానుకొ మది నిలిపి సలిచె నధికతపంబున్. 160 

: కొమరొందమల్తి యాకునం బవ్వళించి చూవ పెడు బాలరూవంబుతోడం 

బాణి యుగ షు... బదిలంబు గా6 బట్ట మొగ మున నిడు పదాంబుజముతోడ 

జరణాంగు భీపానజా తలాలాభిషి క్షం చె బె నచిన్న వోరంబుతోడం 
బూని చూడ్కు-లకు బ్రవ్లానందశై త్యంబు గులుకు నెయ్యపుముద్దుం శెలువుతోడ 



లఅషప్టమాక్వాస ము. 225 

తే, నతనిమునమున నతిరత థఛ్యానమహిమం 

౭6 

ce 

దిరముగా( భాదుళొన్న యా దేవిరూపు 
వెలి బ్రి కాశింపం చేయుచు విష్షుచేవుం 

డధిక కారుణ్య లీలం బ బ్రత్యత్ మయ్యె. 161 

. ఆతెజంగునం బతతం, బె తను నిష్టమును వేడు మని హరి పలుకం 

బ్రీతివళత ల వీకం జీమియును ఒలుక సనెజటుంగక యుండైెన్. 162 

: వరకి ప్రబ్టుం డె త ; ర్పోదపద్భ ౦బులకు భక్షిం బ్రణమిల్లీ తగల 

నుదుట ముకుళితకరములు, గడియించి వినీతి దనర గాని ట్రనియెన్, 163 

i అరక. బలుక నెలుంగకున్న వాండం బరమపురుష నీ 
వలనా సర్వజ్ఞ తము గలుగుట నాకోర్కి_ దాని గరుణింపు డయన్, 164 

. అని విన్నవించుటయు నద్దేవ దేవుండు తిన మెడ నున్న రత్న వహారంబుః దిగిచి దీని 
నాయకరత్నం 'బెవ్వరిహృాదయస్థ లంబున నెంతతడవు సోంకి యుండు వారికి నంత 

తడవును సర్వజ్ఞ త్వ్వంబును సకల వాక్చటుత్వంబును గలిగి యుండు ననియును 

బ్రావాణమనోవ్యధ? గావించు వారియొద్ద నిది యుండ దనియు నానతిచ్చి యిది 

యతని చేతి కిచ్చి యంతన్గానంబు నొందె నితండు నమ్మహనీయవోర ౦బు వడసి 

వచ్చువాః డవ్వనంబులో నొక్క చేవాలయంబునందు. 165 

మెలుగౌక్కి_ బిగువు లె మీటిన నవియు న [రదు నం. డతోడం 
గడుం గృశళత్వంబునం బిడికికిలోవల నడలగొడుబడుగు నెన్న డుముతోడ 

జిఅునవ్వు దెలినిగ్గు చిలుకుచు: దనరారు తళుకు లేజెకుటద్దములతోడ 
జగతి నెందును 'లేనిచక్క_ందనాన సొంపగుచిన్ని ముద్దునె మొగ ముతోడం 
గరము విలసీల్టుసకలాంగకములతోడ, రహీ దనర్చునలం కారమహిమతోడ 
ద్వార కాఖలదండ నింపారు చున్న, ప్రతిమ నొక్కటి చూచె భూపాలచం ద, 

. చూచి మనంబున మెచ్చుచు, నాచేరువ నితం డటుండ నంతటిలో భ 

వ్యాచారశీలు( డచటికి వాచంయము. డొకండు మార్లవశమునం శే రెన్ 167 

, చేరి కాహాయవసస్త్ర బు చెజంగు విసరు 

కొనుచు హరిహరి యనుచు నింపున నొకింతే 

తడవు గూర్చుండ, దత్సవిధ వ, దేశ 
మంటసంబున నధ్వశ్ర, న్ మంబుక తన, 168 

. ఆయతీశ్వరుం డంత నతిరమ్య మైనయా మెప్ప్నంపుంబూంబోడి యొప్పుమా 
బళిర శిల్చికు లేం ద బ్రహ్మను న తే పగిదిం జెర్తితిర యీ ప్రతిమ se 
దనమదిః గడు మెచ్చే ఏ తలయూంచు చును DT గలరొకో పుడమినను చు 

నిట్టిది సన్నా ఏసీ నీత్సీంపం దగ దని నూర్లోము వెట్టుచు మణీయు మణీయు 
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తే, నిచ్చం గృమ్మజుం జూచుచు నేమి చెప్ప 
నతనువికృతికి లో నయ్యు ననుచు. జెప్పీ 

హొంతసంకోచ మంద నాకిొమ్తు తెలుంగు 

గని తొలంగి పోయి నొక నెపంబునను మంత్రి. 169 

క, జనపతియు భార్యవదనముం గనుంగొని యేమయె్యిం గడమకథ కౌతుకముం 

దనరించు చున్న యది న్మాకును వినిపింపంగ వలయు గోమలి యనియెన్, 170 

చ అన నిశ నేమి చెప్పుదు జనాధిప యాయతినుఖ్యుం డంత చె 
మృనమునం బట్ట లేక ప్రతిమళా బిగియారం గవ్రుంగిలించె నిం 
పొనరంగ లేచి వచ్చి కడు నొక్క_మటుంగున నఫ్ఫు సుగృవాంం 
డునికి యెటుంగమికా నగియె నుండంగ లే కితండుం గికాకికన్ 171 

వ నగుటయు నతం డది వినియు విననిచందంబుం గల్పించుకొని తత్చ్రతిమా 

లింగనం చొకయదృచ్చ్భాచేష్టావికేషంబు గాం గల్పించుటకు6 దా త్కాలీకయు క్రి 

న ద్దేవాలయంబున వెండియుం గలదావారి కాది ప్రతిమల నట్ట యాలింగనంబు 

చేయుచు నమస్కరించి తత్చ్రదతీణంబు నేయం దొడంగినసు గృ వుండును నతని 

కపట చేష్టల తెజం ెతీంగి యి కెంత చేనీనం బూర్వుంబు నేంత నే నెలుంగుదును 

[గదా యది మజువ ననుచు మజియు. బరిహసించె దాన నయ్యతి యతివ్వధ 

మానమానసుం డగుచుం గడు నలిగి యిఏ తుదిగా నీమొగలియెబుక యెంత 
గల దంత చు వినిహతం బయ్యెడు మని ౪ావం బిచ్చె సుగృవుం డతిభయా 

కులుం డగుచు శకావమోతణంబు దయనేయు మని పొోదంబులం బడి లేవకుండె 
సయ్యతీశ్వరుండును. 172 

క, నాయీరహస్య చేష్టిత్య మేయెడ నేనియును ను బ్బెనేని గలుగు నీ 

పోయినమది గృమృజిగం దృదాయత్సత వెలయు న వ్రీయము మది "లేమిన్ 178 

ఆ. అనుచు" జనియె నతనియాశాపమహిమచే, నెజయ సుగ వుండు మజచిపోయె 

నాతీణంబ తుదగ నటు వథమముగ విజ్ఞత మగు ప్రవంచజాత మెల్ల. 174 

తే అట్లు విస్ఫృతసకలవూ ర్వాత్మచరితుం 
డగుట నీత: డెటుంగ లేం డయ్యు: దిరుగం 

గై కెనంగ( దదాడదిమక్ణమునం దె 

యొకశుచిస్థలి నిడినవోరో_త్తమమును 175 

తే బ్రావాణవ్యధ గావించుపావమతికి 
నిది నిలువ దంచు హరిపల్క. మొదల వినియు 

నతనివెతం బెట్టి కోల్పోయె వోర మితండు 
'దైవఘటన యెొవ్వారికి. దప్పు టరుదు. 176 



అష్టమా క్యాసము. సల? 

కీ, ధర నేవ్యారలు చేనీన దురితంబులు నుచ్చరింవ దోసమంట మహో 

పురుషుల కొకళొద యొకచోం బొరసిన నది వగటుపాపము వృథా జనునే, 
ఉ, అంతట దై వసంఘటన నచ్చటు వాని యతందు దివ్యచే 

గాంతరముల్ చరింపుచు నిజాహ్వాయవంళచరి త్రవిస్థ ఎ్రిలిక్ 

శ్రాంతునిలిల మత్తుగతి బాలునిశకై వడి నెద్ది గన్న న 
త్యంతము నద్భుతం బగుచు నాత్త్మకుం దోంచుచు నుండ వర్తి లెన్. 178 

క ఆదిమసం కేత గహ్కణాదులు విస్త ఎ్రతేము లగుచు నాఖార్టిగుణజా 

త్యాదివవహారజ్ఞత్క 'లేదయ్యెను నితని కపుడు 'లేశం బై నన్, 179 

చ వెనుకం(గృమృకృమంబున నవీనముగా నుదయంబు నొంది వెం 
పానరె నృపాల యీతనికి ను త్రమమధ్యమవృద్దకర ద 

— 2 థి 
ర్శనమున ద్ర వ్యకర్శ గుణజూతివి శేషవి వేచనంబు బా 

లునకునుబో లె మానసములో నిఖిలవ్యవపహోర హేతు వై 150 

క, తనకులనామాదులు ద్క క్క. నశేషము నిట్లు వెలనెం గాని యతక(డు భూ 

జనవర యవి యెటుంగంజెయెందును దద్ బులు 'నీంటిదాంక దొరకక యునికిన్ , 

వ. కవ్విధంబునం బరి భ్రమించుచు నొక్కనాండు గంగాసరయూసం గదుప్రాంత 

వనంబు చేరి వర్తిలుచుండం దత్కాలంబునందుం గాసారపురం బరాజకం బైన 

నందు: గలమం త్రి ప్రముఖ గాజపురుషులును జారులును రాజనిశ్చయార్థు లే 
యు_త్తమగజంబు నలంకరించి దానికరంబున నొక్క ఫుష్పవమాలిక యిచ్చి యిది 
మయెవ్వనికంఠంబునం దగులవై చు నతండు మనకు రాజని దై వస్రైర్థనాపూ+ర్వకం 

బుగా నియమంబు చేసికొని దానివెంబడి నేతేర నది యేతెంచి తనళి "ండంబున 
నున్న వుష్పమాలిక యాసు గృవబునిమెడవై వ నరాజకత్వదు॥ దుర్భలులై యు 
న్న యామం త్రిముఖ్యుల కందణికు నటుమున్న యితనిదర్శనమా శ మున నొక్క 

సత్త రవిశేషం బుదయించె నయ్యుభ'యనిమి త్తంబుల నత్యంతసంతుష్టు లగుచు 
నతని దద్దజా రూ ఢునిం గాం జేసీ ప్రరంబునకుం గొనిపోయి రాజ్యా ధిపత్యంబునకుం 

బట్టంబు గట్టి తత్స్వరూవమా త్రంబ తమకు మున్ను స_త్త్భదాయకంబగుట సం 

స్మరించి సత్వదాత్తుం డని ప్రశంసించిరి యితేనినామజాత్యాదు లప్పటి క ప్రసిద్ధం 

బులగుట నదియె వెరుంగుచు దిక్కులం బఖ్యాతం బయ్యె నట్లు కాసా రఫు రాధిక 
రుం జై రాజ్యభోగంబు లనుభవించుచు క50తట భవజ్జననీజనకు లయినసుము 

ఖాస_త్తిమణి స్తంభులం దనప్రరంబున నిలుపుకొని నేవం జేయుచు. (గృమంబున 

నీకు నమాత్యుం డయ్యిం దత్చ్రకారంబులు వి_స్టిర్ణంబుగ? సై శేవంబునంద 
యేను నీకు విన్నవించినదానం దలంచికొను మవ్వ్విధంబున నమాత్యుం డైన 
వెనుక నంగదబేశం బా శ్రయించి యంద. గృముకకంరో _తృరనామభేయపురం బైన 
యీ పురంబు నూతనంబుగ నిరించి నిన్ను. బట్టంబు గట్టనది నీకు విదితం టై 



& mm 
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నది చెప్ప నేల యోనిశ్వవిళ్వంభ రామండ లేశ్భర యీసత్వదాత్తునికులనామాది 
ప కారంబులు ఫూర్యంబున నతం డడుగ నపు డేను జెప్పకుండుటను నిప్పుడు 
చెప్పుటకు మజియు నాంటిసకలజ్ఞానోదయంబునకు నిమి త్తం బడిగితి రది విన్న 
వించెద విన నవధరింవుం డని యిట్లనియె. 152 

సీ అట్లు సుగ్రవఃడు మున్నా దేవ తౌాలయంబున బెట్టి క్రమ్మణం బుచ్చుకొనంగ 
మజ చినయట్టయమ్మణివోరమును మధు రాపుర "శ, శృాయుం డొక బ్రాహాణుండు 

చై వవళంబునం దా నచ్చటికి వచ్చి కని వుచ్చుకోని పోయి తనగ్భహమనున 

బహాంవర్ష ముల్ 'వెల్పుబ లె భ_క్రిం బూజించి నాంతట నిది త్రీలో కాధిపతికి 

శ్రే, యదుకులాభరణంబున కచ్యుతున కు 
పాయనంబుగం గొనిపోవు టర మనుచు 
దాగ్గరవతి శేంగి యతనిసందర్శనంబు 

వడనీ కానుకి గాం బెబ్బెం బార్థి వెంద్ర, 183 

చ అనయమనుం ప్రీతితో హరియు నాతేనికొనుక యాదరించి సై 
కని తదభీష్టవస్తువులు గొబ్బున దా గల్ల వేని యవ్ను డం 

పొనరుచు దండ కాకృతిసముజ్జ ఏలసం_స్తవ( ల కెంతయు౯ా 

ఘనముగ మెచ్చి యిచ్చె మణికింధరనామునకు౯ా ధ రాధిపా 184 

చ. అతడు మహా ప్రసాదమని యప్పుడు దాని దగ౯ా ధరించి బా 
లత. గనువట్టు విష్ణునికలాపము గావున దద్నుజాంతర 

స్థీతి కిది చాల కొప్పి గళసిమన యెంతయు గు స్వ మై తదీ 
గ యతరళమిోగ్భుచిద్దు ణము నాతనికి౯ హృదయంబు సోంకమిన్. 185 

ఉ. ఆమణికంధరుండు తుదయం దలఘువ్రతుం కేచ్చె దాని నా 

భూమిసురుంకు నీ కొసలొ భూరిళృపోన్నతి నిచ్చి తీవ్ర నా 
కోమసా తాత్త త_త్తరళ మొవ్పంగ నాహృదయంబు సోక ను 

ద్రొమసుబోధ నైతి శిశు తాసమయంబున నట్టు మిక్కి-లిన్ 186 

వ జ ుణికంధరుండ 

pment 
3 జ 

'బేవవ రేణ్యుచే: బడసీ దివ్యము నమృణివోరముం నృవై 
కావృతబ్యు ని ఖ్లొసంగి యంతగం స సితి నన్ను మన్ననన్. 187 

క, ఇటు నటు "సం గదలంగ వంతట పృాదయస్థలము: బాసి తన్మ్మణికడ £3 
గుట నుడిగం దెలివి యట్లా, దట నీనుం శీ కుం డడుగుతటి నవనీశా. 188 

వ. కౌన్రున నప్పుడు సత్వదాత్తునినామజా త్యాదు లేను కం కిది కార 
ణంబు నా డట్లు బోధోదమనుం బగుటయు నుడుగుటయు నేశన్లూలంబు లని 
యెన్సురు నెబుంగకుండుటను నిఏ సామాన్యహారంబ యనుతలంప్రున మావారు 



అష్టమాళ్వాస ము. 29 
లు 

దొంచీ మజచుటంజేసి నాంటనుండి నేంటిదాంక నిద్దివ్ధివారం చెన్న డును ధరి 

యించుటయు లేదు నేం డాభ రణభ రణసమయంబున¢ (బసంగవళంబునం దలం 

చుకొని చెలులు తత్స పీ ప కారం 'చెటీంగింప నిది సుమువహారాలబ్ధంటై ప్ర 

పృథమభూషణంబనియు భ వద్ద త్తంబనియు నత్యాదరంబునం దెప్పించి హృదయ 

భాగస్పర్శనాయకరత్నంబుగా నిపుడు భరియించియున్న చాన నిచ్చోటి!ి 
నిపుడు నూపురంబులు గొనుచు సత్వదాత్తుం జేంగు దెంచిన నింతలోవలికొలు 

వునకు వచ్చుపాటిచనువుకలిమికి నితం డింతభాగ్యవంతుందా కో యని యొ 
క్కించుక భావింప నతనిజా త్యాదు లిన్నియు వ దీయహారనాయక మాణిక్యంబు 

మాహాత, సంబున నిట్లు చెప్పం దోంచె భూతభవిష్యద్వ రమానభువనవ,వం వం 

బునందు నెద్దియైన చేవరకుం 'దెలియవలనినయది క రతలామలకసమానం బె 

కనంబడియెడు దీని ధరియించి చూడు డని యనువను_సనకుంభ లక్షీ తెలు చా 

టున నర్తకి తెజింగునం గించిత్స /కాశాఫ, కాళ రరూపం బగుచు నవూర్యంబు 

నెజిప్రు నమ్మహనీయరత్న మాలిక తనదుషయ్యెద వెలుపలికిం దిగిచినం జూచి 
యా జగతీవల లభుండు. 189 

ఉత్సాహ తివకు మట్ల యుండనిమ్ము తిరుగం బుచ్చుకొనుట యొ 
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నువిద దీనిమహిమం దెలుపు టొవ్వుం గాక యన బళీ 
యవనినాథ జాణ విడి యుపాయ మనుచు నన్రషచున్, 190 

లే, ఒజగుమిోందటం చేరి కూర్చున్న ప్రియుని 

యురము తరళంబు సోంక మే నాయ్య వంచి 

కనంగ వలనీనయది గనుం డనుచు నంత. 

గుచభ రాలసవో లె వక్కునను వ్రాలి, 191 

క, వనజాథీ యిపుడు గనవలృసినయది నాకిదియె యంచు: జెలున్రుడు తమకం 
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చ మదితమి నంతటకా నిలక మానవనాథుండు చి త్తభూవళం 

వదబహాచేష్టితుం డగుచు వ ర్థీల నేమిటికిం గడంగి యె 
య. దొరకొంట మే లనుచు నబ్బజుం డిగ్గరం జంచలాత్తులకా 

సెదృశుల లెస్స న. ర్చె జతవరటున నంచు లతాంగి నవ్వంగన్ 195 

ఉ, అంతట నెట్లశేలకం బ్రీయాంగనప్రార్థన నవషసుంధ ఠా 
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వ. అంతట సత్వదాత్తుండు శావమోశతంబున నా బాల్యానుభూతవదార్థజాలం బంత 

యు దనంతన యాత్మసంస్తరణగోచరం బగుచు నటమున్న మధురలాలసచేతం 
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భణసుఖంబు లనుభవించు చుం డె నప్పుడు. 195 

ఆ ఉభ యహృదయబదేళ యుగవన్మణిన్పర్శ 

వుపివము నొక్కొరొకరి మక్కువవస 

లొక్కవమా బ యొక్క_రొకరి 'కేర్చడం దదా 

శేషసుఖము మిగుల జి త్ర మయ్యె. 196 

ర్, శుభధర, శీల యగువృల్ల భయత్న ము చేత నపు డిలావతి దనవై 

నభినవకౌముదికిం గల్క సుభ క్లి గని తదుచితంబు చొప్పడ నడి పెన్, 197 

చ, అలఘుత రానుభావ యగు హోహయకన్యకహారళ _క్రిచేం 
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తలవిభుం డగ ళం దనరి తద్దయు గానకళావ్ర, వీణగన్ 198 

చ, సశలమహీజనావనవిచారము సంధిల నంత నోలిమె 

నకలుషధర్మశోభిని మదాశయపుత్రిక యత్న మొప్ప భ 
_ర్తకుం బెలివె౯ా న్వరాష్త్రవర రాష్ట్రగు ణాగుణవ_ర్హనక్ సనా 

యశపరిరంభ కాలముల నప్పటి కిప్పటి శెచ్చరించుచున్. 299 
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oe 

అష్టమాక్వాస ము, 281 

తరళమావోత్త మున సమ_స్తజ్ఞాం డగుచు 
భువన మకుదంద నాకళాఫూర్రుం డవుడు. 200 

. అంత నొక్కునాం డతండు దుధురలాలసతోడ చే కాంతంబుక నుండి సర్వజ్ఞ త 

కారణదివృమాణిక్య ప్రశంసా పృసంగంబున విష్ణుదేశ్రనిమావ+త్త వ్టింబు అం 

నం బొడమః దదీయకీ ర్తనం బిహుపరసాధనం బని సంభొవించు చు! దత్స 3సంగ 

వళంబున 20! 

ఆదిజన్ఫంబునందు ననంతళ యన, పద్మ నాభునిసన్ని ధిభాగవతుల 

వచననున రమావిష్ణుసం వాదనకథ,తా నొనర్చుట మదిలోన దలంచుకొనియొ, 

. ఈవగిదిం దలంచుకొని సుక్కలావంబుగ డాని మధురలాలస మధురా 

లావములచేత వినుటకు, భూపాలునిమదిని వేడ్క_ పొడ మెకా మిగులన్. 203 
. ఇట్లు వేడ్క వొడమ నిందువింబానవయాననంబు చూచి యానృసాలుం 

డాద రాతిశయము ననురాగమును గరం, బలరుచుండ నిట్టు లనుచుం బలినా 

* ఆదిమ మైనజన్మ మున నంగన యేను రమాముకుందసం 

వాదము కావన్గరూవమున వ ర్తిలం చేసితి నంచు వింటి బా 
ల్యోదిత తావకీనమధురో కులలో నది నీమణీగుణ 
శ్రీ దనరార నారసీ యశేషము నివ్వుడుం జెప్పంగాం దగున్, 205 

నీవరిరంభణమహిమను, దీవీత మగు తెలివివేళం దిరముగ నది యీ 

నోవడంతి కనుట లే దెదం చెనై నీమోందితేమిని భానీలు చునికిన్, 206 

. అని పలుకుప్రాణవల్ల భునివలుకులకు నగుచు నమ్మగువ యోజగతీవర చేవరమవి 

కిఫ్రు జెయ్యద్ ప్రి పీయం బదియె చేయుట నాకునుం బరమ, ప్రేమూస్పదంబు గా 

వున నప్పావనకథ యెల్ల వినుపించెద విన నవధరింప్రమని పలికి తనకు సక లజ్ఞాన 

నిదానం బగు చు హృదయ ప వేశంబున నలంకరిం చు చున్న దివృహ*రనాయక మా 
ణిక్థంబునకు నంజలిచేసి తదియ ప్రా, వ్ర కారణంబు లై నయాక ళా పూస్ణుని నలఘు 
వ్ర తు మణికంధరుం గృష్టుని విప్పుని సుగృవ వటవ శ్రీ థాయిని హృదయం 

బునం దలంచి యీగురువరంవర నాకు నను గ హా కారిణి యగు గావుతే మను 

చుం బణమిలి యాలశ్నీనా రాయణసం వాదకథ తొలి టిమణికంధరో క పకా 
లీ mn -ర గా ఆం! 

రంబున నిట్లని చెప్పం దొడంగా. 207 

. అమృత పూ రాశ్చర్య తమవిర జానదీసీనూవరుద్ధసంస్త ఎ్రలిక తంబు 

వరిగణనాతిగ బ్రహాండబుద్భుద ప్రక ఎతిపాథోధిపా రాయితేంబు 

సూర్యచం ద్రాగ్ని తేబోనిరచేకుణ ప్రాకృతస్వ ప భాభాస్వ రంబు 
న్వే చాగృహీతసమిద్ధవిళుద్ధస త్ర తళ శోరరనిత్యమ క వ్ర కవ జంబు 

. నగుచుం చెంపొందునిఖల వెదాంతనిద్ధ 

పరమకళ్య్యాణగుణచణ బ్రహ్హత త్త 
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సతతసామోత్కి (యా విభూషితనిజాను 
భవసుఖతకోవిదము శౌరివరమవదము. 208 

తే, చిదచిదీశ్ళ రాత కము నశేషజగదు,పా క యముతోయమవాుతవహాపవనవియద 
హం క్రియామహాదన్య కృ క కావరణము, స కవల నజ్జగము మెజియు. 

క్ర, గణుతింవం బ,కృతివోషము, లణుమాత ము లేన్చ గాని యచట? బరంగుస 
త్సణుత బ్ర బ వోదిజగ, ద్లుణమహిమ లనంతకోటిగుణత సమృద్ధిన్, 210 

క, అరము నర కాము నన-గా, శరధు లమృతచయము లచట శతకోరి సము 

త్క_రశీకరశీతలతల్క్య మరుదురువులకితేతటద్రు మము లై యమరున్ 211 
క ఆవిషులోకమున కవ మా వాహిని విరజ యమరు మూానితమోతు 

శ్రీవరణ రాగభాగవ, ఆాళీశుభలగ్న సమయయవనికపో లిన్. 212 
కా ఆసింధూ త్తమువేరువ౯ా సరసి యొం డై డై రమ్మదీయంబు నా 

భానీల్లులా జలనీలి కాక బరి కాపా స్యపుస్పంధయా 
ఛీసంపీక్షణవీచి కావ భిమృణాళీ బౌవాకోక స్త సన 
శ్రీసంవాదితమూూ_ర్రిము క్రి పదల క్రీమండ లీక ర్ల ర్త యై 218 

తే. ఆసరోజాకరముపొంత నతిక్లేయల్లు, చిల్వభూరుహ మొకటి శోళితవలాళ 
విసరకిసలయసముద యోల్ల సనమహిమ, నవిరళస్థితళుకపుంజ మనంగ దనరి, 214 

ఆ ఇంపు మూజణ నచట నెంతయు నళ్వత్ణ, థాఖ యొకటి సామసదన మనంగ 

వహిమతోసువర్షమయము కొఖాత త్రయ్యిశోభితంబు నగుచు త్రుతులు పొగడ, 
చ. నెలకొని యవ్వ్శహీరుహమునీడను సంచకతావ సరస్సుమ 

ధరలు సుమచార్ల కజ్జ్బలగటాభ రణంబు లనేకముల్ కరం 
బుల ధరియించి వ 'శ్రిలుచు ము కత నచ్చటి కేగుదెంచువా 

రల కెదురింగి చేయుదురు ప్రౌఢిమ సంధిలంగా నలం క్రి యల్. 216 

కలికికన్గొనలచూప్రుల పేరం బరగ్గిమవ్య్వపునల్ల (గల్వలు వై వ చి వైచి 

మందవాసము లనుచందనోదకనులు పలుమాటు మోములం జిలికి చిలికి 
వోరంబు లీడుచు he భుజములందు హరిద్ర, 6 బూనీ వూసీ 

శ్రుతిభూషణము లమర్చుచు హ_స్తకాంతికుంకుమములు ఇెక్ళ్ళ్ల ౧ జమరి చమరి 
ఆ. యలరం 'జేయునచ్చరలపిండును _క్రిక్సన్సలను 'బెండ్లియాడి బులియుచున్న 

కొత్త పెండ్లి కొడుకుం గొమరులసయ్యాట, లాడుతద్వథూవయస్య లనంగ,217 

వ ఇవ్విధంబునం బరమాద్భుతు బె నయాభువనో త్తమంబునందు,. 218 

తే. ఉభయకర్మతం తులకు నయోధనీయ 
మగుట నామ్నాయము లయోధ యని నుతింప 
వాజ్యనసగోచరము గానివై భవమునం 

బ్ర బలు రాజీవలోచను రాజధాని. 219 

ei 



అష్టమా శ్వాసము, 288 

ఘటమంచు(బటమం చుంగగారుయు కృులంబెంచు దుష్ట తార్కి_కులకుదూరమగు చు 

శ్రు తియంచుస తులం చుళుష్కుకర్మము లెంచు విధామాంసకులక స మేయమగు 
యురియం చుఖరియం చుజనులవీనులనొం చు శ బ్రైకరతుల కసాధ్య మగుచు [చు 

మృషయంచునిషయం చువిష యో _క్రిగలహించున ద్రైతపరుల క సాధ్ధమగు చు 

. గృప్ప విష్లో హృషీ కేశ శీశవ యను 

భ కున కొకవ్వుడును దుర్తభంబు గాక 

పరగు బ కృతివి కారదుస్ప్సర్శతరము 
ww 

గురుత రానందరురను వై కుంథపురము. 290 

. తడంబడు చుండు నందు నమృతంవుంగాలంకులు రౌాప్ఫభూములుక్రా 

వెడలుపుపచ్చరాచలువనేలలు వచ్చికచోట్లు "గెంబిగి౯ 

జడిగొనుపద్ధ రాగమణిసాధములుం దలీ గాకు మూ,6కులుం 

బడంతులవీండుభి త్తిగతభాసురతత్చ్రతిబింబజూలముల్ . 291 

పరమసుమనోమనోజ్లి క్క కర మాత్రా రామపరవికాసము దనరం 

గరువప్రు(జరితలగరితల్క, గరగరికలగరిమ నగరిగరిమకు నమరున్, 222 

. విరులు రచింప నేల తమవింతగునవ్వులసొంవు గల్లం గ 
స్పురకలయంపు లేల తమవొక్క_పు-జూపులయింవు గల్లం గ 

ప్పరములమ్రు గు లేల తమపుణకానఖద్యూతి వెంవు గల్ల నం 

చనుదుగం జూపబుల్ పొగడ సయ్యుయి లిలం జరింతు రంగనల్ 2293 

విరులపాండిమ వేర. బరిళుద్ధస_త్హ్వ్వంబు తలి రాకు నెవమున నలఘుకృపయు 

దళమిషంబున నాత్మం గలక్యప్త కాంతియుం బుప్పాళ్లు నాం గల్మిపాలంతిజాలు 

మధుకై తవమున సమద బాప్పుథారలు కలీకాంచలంబునం బులకములును 

సౌరభసంజ్ఞ సుజ్ఞాన వాసనయు. బే రెలమి వేరిట్సాఖ్యవిలసనంబు 

తే వెలి. బ్రకాశింప నిత్యము కులు ని జేచ్చంగొమరు విాజంగం దరుల తాకుంజరూప 

చ. 

౭0 

ఛారు లగుచు వ_ర్హింతురు తత్పురంబు, బవువిధోద్వారీన వాట కాభ్య్యంతరముల. 

అళిళుకకోకిలాదివపు రా శ యలిలం దముకా భజించుని 
త్యుల సుమనిఫలాదిపరితుష్టుల జేయుచు వారు దాము ను 
కులకు వినోదలీల సమకూ ర్తురు వృశ్షలణతాదు లైనవా 

రలు హరిదాసు లెప్పుడు. బరస్పనభ _క్రివరాయణుల్ గదా. 225 

. కొన్ని సౌభాగ్యసంపన్న లత్నీపదాం భోజలామోలవ్షీ వూజితములు 

కొన్ని భూడేవివిఘూర్ల తృటాతవీమోవ క్షులతగుళుచ్చ వ జములు 
కొన్ని నీళానఖాంకూ రవిన్యాసచం ద కితే ప వాళసం తెనకములు 

కొన్ని భాగవతలోకోన్నత క్రీ డావిభూషిత చ్భాయావి శెషితేములు 
తే నగుచుంబరవాసు దేవవివోరకుతుక, విభవముల కాస్పదంబులై వెలయు చుండు. 

80 
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దత్పురోదార్టినములు నిరంతరప రాగ్యప్రుష్పురసవృష్టిశీతలభూతలములు, 226 
వ, అట్టదివ్యవస్తువై భవంబులం గరంబు గనుపట్టునట్టి యావట్టణమధ్యి ప దేశంబు 

నందు. 227 

సీ, రవిచంద్రకోటితిరస్కా_గథా రేయ మహనీయదీ ప్తిసంపదలం బొదలి 
వేదప్రసిద్ధ మై వెలయునద్భుతరత్న మయసహ సృ_స్హంభమంటపమున 
మహితవిభూతి యుగ్మ విచిత్ర గూవ మె ధర్థాదినూజుపాదనులతోడం 
'జలువందుమూాణికగసింవోననమున సహ స దళ"ఖ్యవద్భృంబునం దు 

తే, శేవతల్పాధి రూఢుం డై నిరియు ధరయు, నీళయును భజియింవంగ లీల నందూ 

గేవల భ్రూవిలాసానుభావభావి తాఖిలా జాండవ_ర్హనుం డచ్యుతుండు 228 

తే, ఆసహా సృవత్రంబు ఫూ ర్వాదిగాంగ్య నకలదళముల విమలాదిసతులు నిలిచి 
హరి భజింతురు చామరహా స్ప లగుచుం, గమలనిలయనీలావతారము లరీతి, 

చ. అతులితభ_క్లిం బూర్వదిశయందు ననుగహ యన్వధూటి దాం 
గుతుకము మిీాటుంగాం బనిండికుంచియ వైచుచుం గొల్వునేయు సం 

తతమును హ_స్పృకంకణరుణత్క_ రణక్వణనం బు లన్విభు౯ 

జతన వరాకు సామి యనుళబ్దములాగున నెచ్చరించుచున్, 230 

నీ శయనాసనాంశుక చ (తొదికంబులు దాన యె ఫణికులో త్రము(డు గొలువ 

ధ్గజమువావానము వీవనయు నాదిగం చెక్కు రూపమె గరుడుండారూఢింగొలువ 
వజిలువిద్యాధి దేవత యైన వేత్రంబు పూని సూ త్ర వతీవిభుండు గొలువ 

నారత్షకత్వ మింపారం దత్సురిం గాచు కుముదాదినితర్థిసంఘములు గొలువ 
తే, భువనములదుప్టని గ హంబునకుందాన, పాలు వడియున్న యాయుధపంచకంబు 

జయజయధ్యిను లెసంగ%ంగం జూరుప్పురుపృ్యుభావమునంగొల్వ నావిశ్వభ_రమెజియ, 
మధురగ తిరగ డ__ 

శెందమ్థుల నడంశిం చుసదంబులు, నిందువై భవనము నేలునఖంబులు 

గర మరు దగు వొక్కస్రంజిలుందొడలును, గరిక రవిభ వముంగాదనుతొడలును 
బదియార్వన్నియబంగరువలువును, మెద లెడితళుకుల మేఖల చెలువును 
భువనజనకుం గనుపాక్కిలివిరియును, దవిలి యురంబునం దన రెదుసిరియును 

నరయ జీవమీయ వ.గుకొస్తుభమును, నెరయ వై జయంతీసౌరభమును 
ద్రకృతిముయతం బొస్పడు శ్రివత్సము, వికనీల్లంగం బ ర్వెడుఘనవత్పము 

నహం క్రియాత్మక మగుశంఖంబును, మహనీయమనోమయచ శ్రంబును 
దనర నొకవిచి త పృసోయగమును, ననువువజ చుహసాంబుజయుగమును 
నురగతల్పమున నూందినకరమును, బరంగినజూనువువై నొకకరమును 

నవ్యుమక రకుండ లసువిలాసము, భవ్యకపోలప కటితవాసము 

వవడమును గణింవనినెమోవియు, నవచంవక నిభనానీకఠీవియుం 

'దెలిదమ్ముల నగుతీరునయనములు, పొలు సల రెడుకనుబొమల 'చెలువములు 
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లు 

కనుంగొన నిం పగుకస్తురినామము, ననుపమాన మగునలకస్తోమము. 

గలకల నగుచక్కనివదనంబును, ధళధళ మనురత్న కిరీటంబును 
ననుకృతజలధర మగువర్శంబును నినకోటుల నగియెడు వేజంబును 
గలుగుదివ్యమంగళవి గ్ర హమున, నలరుభ _క్రినిత్యాను గృ హమునం 

బరంగురమావిభుం బరమపదేశ(రు, నిరవద్యాత్మకు నిత్యు నిరిశ్వరు 

నజ నచ్వుతు హరి నఘసంవోరుని, ద్రిజగన్నాథుని ద్రిగుణవిదూరుని 

నఖిల లేషిం గరుణె కపరాయణు, నిఖలోవేదవర్లి తు న 

గొలిచి నిత్వను క్తులు వ్రమదంబున, నలరుదు రక్క_డ నతివిభవంబున 232 

, అందు. 238 

1 తనవిలో చనసంజ్ఞ ధవునకు భువనసర్లముఖ, కి యాచార్యకంబు నడుపం 

దనవిలాసంబు సౌంతునకు కృంగారసామూా గ జ్యనీతిధురీణమంత్రి, గాంగం 

దననర్శ లీల నాథునకు దళాక్చృత్కి ప వకృతికానూ త్రి, త ఛారత వహింవం 

దనముద్దుంబల్కు_ ఛ_క్రివితానవాల్స్ల్యకర్లి కారవిశాస కారణముగ 

. నఖలకళలందు: దోడునీ డగుచు మెలంగు, వధిష్టనకుం బాలమున్నీ టియా(డుబిడ్ల 
యరిది మక్కువ బక్కు.వ యవిగతంబు, నురుముడింపక యతే(డు ద న్ను పచరింప, 

ఆజగదేకమాత తగునట్టి వ సంగవశంబునకా సము 

ద్వేజకభూరి సంసృతినవీనద వానలతప్యుమాననా 
నాజనకోటిం బ్రూచుకరుణారస మాత్మ. గడుం దొలంక నీ 

"రజదళాముం జూచి మృదురీతిం దలిర్చంగ నప్పు డి ట్లనున్. 285 

క, దేవా యిపు డొకయర్థమ్ము చేవర నడుగంగ బుద్ధి దివిరెడు మిగులకా 

ఉ, 

నావిన్నపముం బ్రసాద, శ్రీ వెలయంగ నొకటి యవధరింపంగ వలయున్, 286 
ఈభువనంబు శె సృృజియింవ భరింప హరింప గర వే 

న్లోఫిలు వాడ వీవ న పంభుపసంర వలు శే 

తోభవవై రియు౯ గమముతో భవదీయకృవాసమర్చిత 
ప్రాభవు లై కదా సరి వన్చడ సర్షలయాధి ౪"రముల్ 287? 
జీపకోటుల నుభయక రవళీ ఫులానుభవముల దరి జేర్చ నాత్మ 6 దలంచి 

నీవు బృవ్లోండసృష్టిర మోవిలయము, లిట్లు గావింతువని లటుంటు శ్రుతులు. 

. అదియు౯గాక మొదలు తుద sa ae మునం షి అ 
యకట యాత త్మ బోధనార్థమై వేదకా,స్త్రములు గలుగ చేసి తమలకృవను 239 

. అట్టశ్రుతిసృతుల్ 'జెలీవునట్టియుపాయము నాదరింవ శక 
జట్లు ఏ చరించి ము_క్లి కెడయైనజనంబులం బోచుసత్క్మృవకా 

నెట్టన రామకృష్ణముఖనిర, లమూర్తు రులు చాల్చీ తీవు ని 
న్నెట్టు నుతింప నేర్షుం బరమేశు నకారణసత్క్భ్భపావరున్, 240 



286 కళాహూ ర్లోదయము 

ఉ. ఇ్రంచుకయేని వేసరక యీగతిం జెక్కి-లీగొట్టి పాలు ద్రా, 

గించువిధంబునకా బలిమి గేళవ నీవు హితం బొనర్చు చో 

నెంచం గృ తార్థుం డొక్క డొకం డింతియ్ కాని సమ సజీవులం 

గొంచక యంతకంతకును గ్రంశెద రుగృభవార్ల వంబులోన్ 241 

క, తది యంతయు నీమాయా,ఘ్యు దయవిలాసంబు చెలియ బురుపో త్రమ నీ 

మడిలో నెయ్యడి దలచిన, నొదవక మాన దని తోచుచున్నది న నాకున్ , 242 
ఉ. కావున నెల్ల జీవులకు గారుణికో త్తమ హా 

న్ధీ శ్రీవిభవంబువే నమృతసిద్దిగం గో వెద సర్వశేషి వా 

'పేసరకుళా విభేదము మదిం గలడే యొకకొందటికా భవా 

భావముం బొంద జేయ భవబంధులం గొందజం జేయ నచ్చ్యుతా 248 

వ. అని యివ్విధంబున సక లర ణార్థంబు గాం బరమకరుణా వెళ కలితహృదయ యగు 

చుం బలుక తన నెయ్యంపుందొయ్యలితియ్యంపుంబలుకుల కయ్యంబుజాముం డిచ్చ 

మెచ్చుచు నత్యాదరంబున నమ “త్త కాళిని. బ్రసాదమేదురదరహసితలో చ నం 

బుల వీతీంచి 244 

క. జనకునకం చెను జననికిక దనయులవై వత్సలత్వేధర్శ ము మిగులకొ 

ఘన మండ్రు గాన స్, యనుపమ కారుణ్య ముచిత మరవిందముఖి. 245 

ఉ, అంబురుపోకీ నీపలికినట్ల యసంకుచిత ప్ర భావథా 
న్స్ ్రంబున నేం ద్రైవ_ర్టిలుట సత్యమ మైనను వారివారిక 

రృంబులు చూడ కందణు సమంబుగ నెవ్విధిం బ్రోవవచ్చు నెం 

దుం బరికించి చూడ గుణదోపనవి వేక మనార్యకృత్య మే 246 

వ. ఆర్యానార్యకర్శంబు లేను బ్రీయాంగంబులు గాం గొనుటకును దదుభయవ్యవ 

స్థానిమి_ తం బై వేదరూపాస్ట లోకంబున నిలువ్రటకును గారణంబు మత్వా ఏతం 

త్ర్యంబ కావున వారిఐారికర్త ంబులవెంబడినె యేను శుభం బొనరించుట 

స్వాభావికం బగు. చెలినికొవ్వుని యి ట్లనియె 247 

క, విను మళ్లు నను శుభవ,_ర్హన కించుకబుది బనుడు దలకొల్పినమా థి 
త్రన యేది యే నీజేర్చుచు, ఘన కారుణ్యమునం బోతుం గంజదళాకీ. 240 

చ. సుకృతములందునుం బరమశోభన మైనమదర్ననాదని 
డికి ధరణీజనంబుల మదిం దలకొల్సీన కాదె యే గృ పా 

ధికత దశథావతారసముదీర్లవివోరము వూనుటల్ దురా 

తృ కులకు దన్మవామహీామదర్శనముకా వృథ యేమి నేయుదున్, 249 

వ. మణీయును 250 

. అమృతపదస్తా ప్రీ కుపా;యములను మత్పూజనాదు లఖలజనులకుకా 

సమకూర్చనె యుండుదు నిత్యము శ్రీ రంగాదిదివ్భథామములందున్ 251 
థో 



అష్టమా కిస ము. 2్రగ 
౬ 

తరల. ఇదియు జాలక యింకనుం గృవ నెల్లజీవులం బ్రోవ నీ 
మదిం గడుం దముకించి తేనియు మానసంబున నాకు స 
మదము మిక్కిలి యెంచి చూడ సమ_స్తజీవదయాటు తా 
భ్యుదయ మెవ్యరి కింపు గాదు పయోజపత్ర విలో చనా 22 

వ. కావున నీప్రార్ధనంబునం జేసి యిప్పు డొనర్చువికేషంబు విను మట్లు లో కాను క్ 
వోర్థంబుగా నేను నిత్య సన్ని ధిస్థానంబులు గా నంగీక రించిన శ్రి రంగ కాంచీ వేంకటా 

చలాహో బళప్రురుపో_త్తమాదిది వ్యస్థలంబుల కరిగి సేవింప నోవకున్న ను దమయు 
న్నచోటనే యుండి త త్తద్ధివ్ద దేశనివాసు నన్ను ని జేచ్ళానుసారంబున దలంచి 
శీలుమొగు చువారికి సంసారంబు నుదరింవపం చేయుదునని యానతిచ్చిన సంత 

నీల్లి యదియె చాలు నని యమ్థహ* చేను నిదీనవాత్సల్యంబు ననేక ప్ర కారంబులీ 

సన్నుతించె నని ఇప్పి మధురలాలస యాక ళా పూర్తమవో రాజు గనుంగొని యది 
యిప్పుడు మోర లడిగినభవదీయవూర్వజన్న విరచిత లత్షీనా రాయణసం వాద 
క థాప్ర, కారంబు దేవర పృశ్ననిమి త్తంబున నిశ్మే9యససులభోోపాయంబు దొరక 

నేడు సుదినంబయెక్సి మదీయజన్యంబు సఫలం బయ్యె నని పలికి శ్రిరంగాదిదివ్య 
దేశమావోత, సంబునకు వెజుం గందుచు నింత భ క్షవత్సలుండవే యని పరమ 
పురుషు నఖిలలోశేె కనాథు నారాయణుం దలంచి ప్రణమి ల్లె గ ళావూర్జుండును 

దదాదిగా నత్య్యాదరంబున విష్ణునేవ గావించుచు ధర్మ మార్తంబున రాజ్యపరి 

పాలనంబు నేయుచు. 258 
తే, సమ్మదము మిజుం దనయ గ జాయయందు 

మధురలాలసయందు నమ_ర్యనిభుల 

సుతులం గాంచె గ్రమంబున సువ్రసాదుం 

డనంగ సరసు డనంగం చెంపారు సునుల, 254 

క వల వవురంగ నవవర్ష రృబులసతిం దనశేళి కొదవి భోగ క్రియ నిం 

వల రెడునట్లుగం చేనెం దలంపవంగ నిది చిత్ర, మనంగ ధర నితం జేలెన్, 255 

తే, ఆయిలాతలవిభుమహానీయకీ ర్ట, వుండరీకంబుం బాయక యుండులక్ష్మీ 
వేడ్క. దాల్చినసంవంగివిరుల బంతి, కరణి గాన్చించు బ్రహాండ మరనీ చూడ, 

ఉ. ఆయవనీళ్వరు౯ా విమతు లాజి నెదుర్కొనుపాటివారు లే 

రేయెడం గల్టిన౯ా రణము లించుళ తద్భలవతుకోటికికా 
జేయగ లేరు చేనీనను జృంభితతన్త దకుంభికుంఛవ 

క్యాయితేనిర్లరీకుచములం దవియున్న ఖఘాతమా త్ ముల్, 957 

ఛా తదాటీసమయంబు౬౦ జటులగంధ ర్వాస్తిసొదావహాతి 

పోద్రూతతీతిధూలి నింకెడుమహాంభోధిక౯ా ద్విషన్మ ండలీ 
శుద్ధాంతప్ర్యమదావిలోచనము లశ్రువ్రాఢి చేం గ్రమ్మజిక్ 

వృద్ధిం బొందంగం జేయు మిససఖ తావిఖ్యాతి సార్థంబుగన్, 255 



లప కళాపూర్ణోదయను 

ఉ. రూవవిలాసవై భవనిరూఢిన కా దసమా స్త్ర కాశ లుం 

డాపృధివీశుం డొండొ క క్రియం బరికించిన మన్మథుండ యు 

ద్దీపిత కాంత. దధ నుండు ధీరవివోరముచేత శాత వ 

త్లాపతుల౯ా నిలింపపుర శాంతల నొండొరుతోడం గనార్చుటన్ . 259 

ఉ. ధీరుడు శూరుం డకీయవితీర్లవివారుండు బంధు లోకమం 

దారుండు నీతిమార్లసముదారు(డు లోకవవిత్ర, కీ ర్పివి 

స్వారుండు దోషదూరుండు నితాంతగభీరుండు నిత్యశోభనా 
కారుడు ధర సారు డవిశారుండు తజ్జనపాలుం డయెడన్, 260 

తే.అతనిగుణము లెన్నంగంజతు రాస్యుండై ననచతు రాస్యుండుధిషణుండునధిషణుండు 

ధర నహీనుండు హీనుండు దక్షుముఖులు, దత్షముఖులను మణి వేజ తడవచేల. 

G, పూర్ణ సమ_స్పసద్దు ణవిభూపి తులై. ఫాలుఫొందునాక ళా 

పూర్లుకథల్ వినం జదున( బొల్చుగ సంతతి.వె భ వాదివి 

న్టీర్ణశుభంబు కల్సి కజు దీవన మున్నది గలం గాన నా 

నిర్ణయ మార్యు లెల్ల మది నిల్సి వినుండు పఠింపుం డింపుతోన్. 262 

ఉ భవ్యత నెల్ల దేశములః బ్రస్తుతి కెక్కుచు మోాణీ యిమవ+* 

కావ్యము సుప్రసిద్ధ మగు గావుత నిత్వము సరలోకసం 

_స్త్వవ్యనిజస్మ అతిక్ వెలయు తాండవకృష్షుకృవకా బవి త్ర శా 

స్ర్రవ్యిసనాతిథన్య మగు సజ్జనకోటియను గ హంబునన్ . 2683 

శా, శ్రీరో చిష్ణుక టాయవీతజయ లకీ సంత శా శేష యో 

గ్యా రాజద్య జ యారవీటివురబుక్కతో ణిపాలాన్వయ 

థీరాం భో నిధికౌస్తుభాయితమవ+న్టే మోదయ్య్రస్ఫుర 

న్నారత్తూవర పౌత్ర, గోత్రతిలకా నంద్యాలకృష్ణాధిపా. 264 

క. శోభిత వై భవరూషమ్మనోభవ కొండాంబికాతనూభవ భూతి 

శ్రీభవ వరిళమితార్కిపాభవ బుధవర్శనృమాన రామసమానా. 265 

వనమయూరము, శై లవరధీరనిజసంగ రవరిత్రా, ణాలఘువి చారసకలాంగనుతగో త్రా 

పాలనవివార యవిభంగజయయా శ్రా, నీల నగధీర నరసింగవిభుపుత్రై. 266 

గదళము ఇది నిఖలసూరిలో కాంగీ కారతరంగితక విత్వవె భవపింగళియమరనార్య 

తనూభవసౌజన్య జేయ సూరయనామభేయప్రణీతం బయినకి భా పూర్లోదయం 

బనుమవో కావ్యంబునందు. ట్రబంధపరివు + ర్రిశోభనం బెనయసష్టమూ శ్వాసము 

సర్వంబును సమా _ప్పము. 

శ్రీ క స్తా ర్చ ణా మ స్తు, 

Ce 

పం 

we. FP EP 
చిన్న పురి: వావిళ్ల వ్రైస్బున నము ద్రితము. 1930. 












